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Uspe{ni nastopi na{ih skupin v tujini
Stil Quartet na Tajvanu osvojil 
drugo mesto
Trebanjska skupina Stil Quartet je na mednarodnem festivalu vokal-
ne glasbe v Tajpeju osvojila drugo nagrado. Petčlansko strokovno ži-
rijo so prepričali s harmonijo in naravnimi gibi. Zapeli so štiri pesmi: 
Gospel Medley No. III, Operator in God Almighty ter priredbo slo-
venske narodne En starček je živel. Kvartetovci, ki so bili med profesi-
onalnimi izvajalci vokalne glasbe edini amaterji, so bili tako z nasto-
pom kot osvojeno nagrado zadovoljni. Sicer pa so Tajvanci skupino 
navdušeno sprejeli. Pozdravili so jih že ob samem prihodu v Tajpej, 
po vsakem nastopu pa jih je občinstvo nagradilo z bučnim aplavzom 
in vzkliki navdušenja. O tem, kako so preživeli tajfun in osem nasto-
pov v devetih dneh ter o ostalih dogodivščinah pa v eni izmed priho-
dnjih številk.                                                                (Besedilo in foto: Ž. Z.) Trebanjske mažorete pete na 

evropskem tekmovanju v Črni gori
Od 5. do 7. oktobra 2007 je v Črni gori v mestu Tivat  potekalo 9. evrop-
sko tekmovanje mažoret Evropske mažoretne zveze. Tudi Trebanjske 
mažorete, sekcija Občinskega pihalnega orkestra Trebnje, so na leto-
šnjem državnem tekmovanju v Novi Gorici  dobile vstopnico za sode-
lovanje na evropskem tekmovanju. Tekmovanja se je udeležilo  22 čla-
nic Trebanjskih mažoret z mentorico Darjo Korelec in koreografinjama 
Nino Cugelj ter  Vanjo Šeničar. Na tekmovanju je nastopilo preko 1000 
mažoret. 
Trebanjske mažorete so nastopile v kategoriji seniork in osvojile odlič-
no 5. mesto v močni konkurenci 16 mažoretnih skupin  iz devetih 
evropskih držav in bile tako tudi v slovenskem merilu najboljše od sta-
novskih kolegic kategorije senior iz Laškega in Radeč. 

Tek od Makarske do Trebnjega
Člani DTP Trebnje smo izpolnili nalogo, ki smo si jo zastavili. Pretekli 
smo predvideno pot od Makarske do Trebnjega in na koncu naredili še 
majhen ovinek skozi Ivančno Gorico. Skupno smo pretekli 560 km.  
Ideja o tem, koliko zmoremo skupaj, je dala dobre rezultate. Lahko je 
predvideti, da bo telo utrujeno zaradi teka, težko pa je oceniti neprije-
tnosti zaradi gostega prometa, teme, dežja in burje, ki so nas čakale. 
Vseh enajst tekačev pa je kljub temu dokazalo, da zmoremo, da smo si 
enaki in da nam je pomemben skupni cilj. Toda brez sponzorjev, ki 
nam finančno pomagajo, bi težko izvedli ta projekt. Najlepši pa je ob-
čutek, ko ti na koncu v domačem kraju pridružijo, sprejmejo in pozdra-
vijo prijatelji, znanci, sorodniki in ostali ljubitelji teka. Tudi čaša šam-
panjca v družbi župana in ostalih ima zato boljši okus. 
Glede na to, da je bil projekt medijsko zelo odmeven in dobro sprejet, 
da smo si nabrali določene izkušnje in ob morebitni finančni podpori 
se bo kaj podobnega gotovo še dogajalo.                                      Leon Rojc
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Ustanovitelj in izdajatelj: 
Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje
Odgovorni urednik: Igor Teršar
Namestnica urednika: Živa Zakšek
Uredniški svet: Katarina Zupančič, Valerija Šket 
Jarm, Ivanka Višček, Jože Povšič, Jožko Tomšič, 
Dušan Zakrajšek, Dušan Mežnaršič, Živa Zakšek, 
Igor Teršar
Lektorica: Ivanka Višček
Grafična realizacija: Jordan, Krško
Naklada: 4800 izvodov, ki se razdelijo brezplačno 
vsem gospodinjstvom in podjetjem v občini 
Trebnje.

Uredništvo si pridržuje pravico do objave, 
neobjave, delne objave ali krajšanja nenaročenih 
prispevkov v skladu s prostorskimi možnostmi in 
uredniško politiko. Pridržuje si tudi pravico, da 
neprimerne in žaljive vsebine ne objavi. 
Nenaročeni in nedogovorjeni prispevki so lahko 
dolgi največ 1500 znakov skupaj s presledki in 
morajo biti podpisani s polnim imenom. Slike, ki 
bodo prilepljene v word, zaradi slabe kakovosti ne 
bodo objavljene. Prispevki političnih strank in 
poslancev DZ so lahko dolgi največ 2500 znakov s 
presledki, županov prispevek pa 4000.
Prispevke lahko pošljete po elektronski pošti na 
naslov  
glasilo.obcanov@trebnje.si ali na naslov 
uredništva: Glasilo občanov, Goliev trg 5, Trebnje. 
Rok oddaje prispevkov za naslednjo številko je 5. 
november 2007. Prispevki, ki bodo prispeli na 
uredništvo po tem datumu, bodo objavljeni v 
kasnejši številki, če bodo še aktualni.

Letošnji ekološki praznik, ki se je dogajal 22. 
septembra dopoldne pred Mercator centrom 
Trebnje, je uspešno napovedal novo tradicio-
nalno prireditev v naši občini. Nekaj več razsta-
vljalcev kot lani, morda kak obiskovalec manj, 
zato pa dober promet na stojnicah, dokazujejo, 
da je prireditev pognala korenine. Prisotne je 
nagovoril župan Alojzij Kastelic, pester kultur-
ni program so prispevali učenci in mentorice 
Eko šole Veliki Gaber. Na stojnicah so svoje pri-
delke in izdelke ponujale ekokmetije: Kastelic iz 
Ajdovca, Kastelic iz Mirne Peči, Novak iz Za-
gorice pri Dobrniču, Černelič iz Artič, Kos in 
Repovž iz Šentjanža, Marinček z Kozjeka pri 
Dobrniču, Eko-čebelarstvo Pavlin iz Semiča. 
Trgovini Mercator in IBI sta obogatili ponudbo 

Mali ekološki praznik 2007

z linijami eko-hrane. Na stojnicah so obiskoval-
ci lahko vzeli gradiva slovenskega E-foruma o 
trajnostni energetiki in se pridružili podpisni-
kom deklaracije za Slovenijo brez gensko spre-
menjenih organizmov (GSO).

-gm-

Na podlagi  32. člena Statuta Občine Trebnje  (Uradni list RS, št. 45/07), izdaja župan Občine 
Trebnje po uradni dolžnosti naslednji 

S K L E P 
1. Občina Trebnje s 1. 10. 2007 preneha opravljati vse upravne in druge strokovne naloge 

občinske uprave za novonastali občini Mokronog-Trebelno in Šentrupert.
2. S 1. 10. 2007 novonastali občini začneta prevzemati sami vloge in stranke iz svoje krajevne 

pristojnosti.
3. Vse vložene zadeve na Občini Trebnje po 1. 1. 2007,  ki so še vedno nerešene ter spadajo v 

krajevno pristojnost novo nastalih občin, se po 1. 10. 2007 prenesejo  v reševanje krajevno 
pristojnim občinam.

4. Vse zadeve, vložene na Občini Trebnje pred 1. 1. 2007, ki so še vedno nerešene ter po  1. 1. 
2007 spadajo v krajevno pristojnost novonastalih občin, se s 1. 10. 2007 prenesejo v 
reševanje krajevno pristojnim občinam.

5. Ta sklep se objavi na spletni strani Občine Trebnje, Občine Mokronog-Trebelno, Občine 
Šentrupert in na oglasnih deskah.

6. Ta sklep začne veljati takoj, uporabljati pa se začne s 1. 10. 2007.

                                                                                                                      Alojzij  Kastelic,
                                                                                                              župan Občine Trebnje                                    

Fotografija:Tamara Marinček

Bliža se dan spomina na mrtve
Samo v lanskem letu je bilo v tem času na mirn-
skem pokopališču oropanih 24 grobov – Enako 
se je zgodilo v Trebnjem, Šentrupertu in Mo-
kronogu
Dan, ko skoraj vsakdo, ki ima koga na njivi miru, 
pristopi h grobu znanca, prijatelja, moža, star-
šev, celo otroka, dan, ko še močneje mislimo na 
tiste, ki so nam veliko pomenili, pa so žal že po-
kopani. Cvetje, lučke in molitve se spletajo v 
spoštljiv spomin, bolečina, ki razjeda svojce, 
išče tolažbo. Spomeniki nosijo imena in letnice. 
Nekateri so odšli v zreli starosti, eni premladi, 
drugi šele na začetku poti. Vsak grob ima svojo 
pripoved, vsak grob je svetišče. Ampak te gro-
bove ne obiskujejo le znanci in sorodniki, tem-
več tudi roparji, tatovi, ki kradejo sveče, vaze, 
nasadke, zgodi se celo, da je z groba odnešena 
poslednja cvetlica. Kakšne osebe ste to? Imate 
vest, imate dostojanstvo, kako zberete v sebi to-
liko umazane volje, da ponoči kradete po gro-
bovih. Ljudje, ste res v sebi ljudje? Nimate spo-

štovanja do pokojnih, do njihovega spomina, 
nimate sočutja do svojcev, ki so iz ljubezni do 
tistih, ki so jih izgubili, prinesli cvetje, prižgali 
luč. Ne skrunite s tatvino grobov, spoštujte po-
kojne in žive, ne uničujte njihovega truda s tem, 
da z grobov populite do zadnje rože. Obiščite 
grobove, poklonite se spominu na pokojne in 
ne krasite balkonov in oken z rožami, nakrade-
nimi po grobovih. 
Spoštujmo žalovanje in trud žalujočih in naj 
grobovi ostanejo neoskrunjeni in naši rajni naj 
počivajo v miru. In če vas bo pot spet zanesla 
med grobove, premagajte se, pustite cvetje, v 
duhu se poklonite tistim, ki v grobu spe in poj-
dite v noč. Iz globoke hvaležnosti in spoštova-
nja do vseh pokojnih, do vsakega obeležja smr-
ti, do vsakega groba posebej, naj ostanejo zadnja 
počivališča takšna,  kot so jih uredili svojci.
Iz hvaležne misli in globokega spoštovanja do 
vseh pokojnih

Pavlina Hrovat

Spoštovane občanke in občani!

Letošnja jesen nam prinaša veliko zani-
mivega. Pred vrati so volitve za predse-
dnika države, krajše jesenske počitnice in 
dva državna praznika. Zato tudi v tej šte-
vilki Glasila občanov poročamo o števil-
nih dogodkih in uspehih naših špotrni-
kov, kulturnikov in drugih. Poročamo o 
velikem uspehu Stil Quarteta, trebanjskih 
mažoret in trebanjskih tekačev. Na zadnji 
strani glasila pa napovedujemo koncert 
za Nejca Erazma, ki bo na Mirni. 

Vabimo vas, da še naprej sodelujete in s 
svojimi prispevki bogatite naše glasilo. 
Rok za oddajo prispevkov je 5. novem-
ber. 

Prijetno branje vam želim!

mag. Igor Teršar, 
glavni urednik
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Ekološka kmetija odprla vrata
Tudi letos, 30. septembra, se je Ekološka kmetija Marinček na Kozjaku pri 
Dobrniču pridružila evropskemu dnevu odprtih vrat na ekoloških kme-
tijah. Številni obiskovalci so se greli na toplem popoldanskem soncu, gri-
zljali suho sadje, kozji sir in polnozrnat pirin kruh, se sladkali s palačinka-
mi in gasili žejo s sokom iz ekoloških jabolk, grozdja in medu. Prisluhnili 
so zgodovini gradu Kozjak in bližnje okolice, si ogledali ostaline gradu in 
muzejček. Občudovali so miroljubno sožitje ljudi in živali, psičkov in 
mačk, kokoši, številnih koz in krave, na dvorišču in pašnikih okoli petih 
stavb zaščitene gručaste kmetije, stare preko četrt tisočletja.
Da bi le še kje bilo tako, ne samo na stari eko-kmetiji.

-gm-

Želite graditi?
Postavite se v vrsto … 
Vzemimo, da želite v bližnji prihodnosti graditi. Imate celo zemlji-
šče, ki sicer še ni zazidljivo, ga pa obdajajo zazidalne površine. Takoj 
vložite vlogo za spremembo namembnosti zemljišča – ta trenutek 
je takih vlog že okoli 500 – in z mislimi ste že pri gradnji, saj ovir ne 
bi smelo biti. Vendar … 
Znajdete se pred oviro, veliko 5.000.000 m2. Toliko je namreč neza-
zidanega stavbnega zemljišča v naši občini oziroma zazidljivih par-
cel, na katerih se ne gradi. 
Težave niti ne bi bilo, če ne bi vse vaše vloge šle na Ministrstvo za 
okolje in prostor (MOP), ki potem poda mnenje. In zato, ker ima-
mo toliko nezazidanih površin, je marsikatera vloga zavrnjena. 
»Najprej pozidajte, kar imate, potem pa zaprosite za nove površi-
ne,« pravijo na MOP-u.
Poglejmo, kje je problem. Med nami so ljudje, ki so se odločili, da 
bodo iz zazidljivih parcel naredili »biznis«. Namreč, 5 % lastnikov 
zazidljivih parcel ima v lasti kar 90 % le-teh, nekateri tudi po nekaj 
hektarjev. (V to skupino, ki zavira gradnjo in razvoj, sodi tudi nekaj 
lastnikov površin, ki sploh ne vedo, da so zazidljive.)
Enostavna rešitev bi bila, če bi sedanji lastniki parcele prodali, a jih 
nočejo; graditi pa tudi ne nameravajo. Zato cone, namenjene gra-
dnji, samevajo. S tem se dviguje cena zemljišč in zdaj ponekod zna-
ša že 140 evrov za m2. To pomeni, da bi morali za 800 m2 veliko 
parcelo plačati 112.000 evrov (ali po starem: malo manj kot 27 mili-
jonov SIT)! 
To pa je šele prvi problem, ki nam ga povzročajo lastniki zazidljivih, 
a ne pozidanih parcel: zavirajo tudi prihod novih investitorjev, ki 
iščejo parcele za gradnjo, a nam jih MOP ne odobri, zavirajo razvoj 
obrtne cone, naselja Cviblje …
Kaj nam je narediti? Potrebujemo rešitev, ki bo ustavila špekulante 
z zemljišči in jih nekako motivirala, da prodajo zemljo. Če želimo 
razvoj, se mora na zazidljivih površinah pač začeti graditi.

Alojzij Kastelic, župan 
PS: Kot vedno sem odprt za vse predloge …

Celotni članek lahko preberete na spletni strani www.trebnje.si 

Fotografija: Kristina Marinček

Malo za šalo, malo za res

Ni vsako varčevanje  res varčno
Pregovorno varčni, takorekoč skopuški Škoti imajo zanimiv pregovor: 
»Nisem tako bogat, da bi lahko ceneno kupoval.«
Ko sem pregledoval podatke o porabi energije v nekaterih javnih zgrad-
bah v Trebnjem, sem razmišljal o škotskem pregovoru. Pri gradnji se je 
silno varčevalo, na primer  pri hidroizolaciji kleti (plesnive knjige), pri izo-
laciji podstrešij (trikrat večja poraba energije za ogrevanje in poleti za 
hlajenje od normativov), pri termostatskih ventilih na radiatorjih, pri la-
stnostih stekla v oknih … in tako dalje. Voda z bregov zaliva temelje, ker 
so graditelji prihranili pri odvodnjavanju. Vodovodne cevi pokajo, ker so 
graditelji prihranili pri sanaciji terena in temeljih. Itd, itd.
Samo da je objekt stal, da so si lahko zapeli nageljne ob otvoritvah, odre-
zali kos zastavice in ministra popeljali v hramček na tekočo biomaso. Da-
nes direktorice javnih zavodov ugotavljajo, kaj so jim investitorji in grad-
beniki (praviloma moškega spola) prihranili za pestro preživljanje 
delovnega časa, ko pride do obnove. 40.000 € investicije v najnujnejše 
ukrepe učinkovite rabe energije se bo povrnilo v dveh letih – skoraj kot 
vlaganje v delnice Petrola ali Krke. Kdo je komu prihranil kaj? Ne samo na 
zabavo, tudi varčevati je treba z glavo.

Gorazd Marinček

Izpostava Trebnje, Temeniška pot 1, 8210 Trebnje
Tel.: (07) 34 60 670, Fax: (07) 34 60 673, http://www.kmetijskizavod-nm.si

OBVESTILO! 
Od 15. 10. 2007 so URADNE URE na Izpostavi Trebnje:

ob ponedeljkih in petkih med 8. in 12. uro in ob sredah med 8. in 14. uro!

Vodja Izpostave
Anton Zaletel

ŽUPANOV KOTIČEK
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OBČINSKE POLITIČNE STRANKE

Iz državnega zbora 
V šolskem prostoru so se preko Sindikata vzgoje 
in izobraževanja začeli zbirati podpisi proti pre-
dlaganim spremembam na področju šolske za-
konodaje z naslovom Za kakovostno javno šol-
stvo, ki je sedaj v tretjem branju. Zagovorniki 
sprememb zakona pa pod naslovom Za kakovo-
stno šolstvo in pravično. Oboji so torej zavzema-
jo za kakovostno šolstvo, le da prvi nasprotujejo, 
da bi se v vseh šolah s strani države 100 % financirali programi obveznega 
izobraževanja. Tako na zasebnih, kot v javnih šolah so izobraževalni pro-
grami  potrjeni s strani države. Za kaj pa dejansko gre? Na treh »zasebnih 
šolah«, ki so bile ustanovljene po letu 1996 se državno potrjeni izobraže-
valni programi financirajo 85 %, na tistih pred letom 1996, tudi zasebnih, 
pa 100 % . Razliko 15 % morajo doplačevati starši. To razliko naj bi po no-
vem plačevala država. Pri tem pa nihče nič ne jemlje javni šoli, da bi se 
morala na ta račun počutiti ogrožena. V Novi Sloveniji menimo, da je 
prav, da so vsi otroci enakovredno obravnavani, ne glede na socialne, eko-
nomske in druge okoliščine. Izobraževanje je navsezadnje pravica otrok. 
V naši ustavi piše, da imajo starši pravico in dolžnost vzdrževati, izobra-
ževati in vzgajati svoje otroke. In ker je osnovna šola obvezna za vse otro-
ke, je zato nedopustno, da morajo starši na nekaterih osnovnih šolah jav-
no priznane šolske programe plačevati. To pa pomeni, da se lahko v te 
šole vpišejo otroci zgolj bogatih – »elitnih« staršev. S strani otrok oziroma 
staršev je predvsem pomembno, da je šola kakovostna in vsem dostopna, 
ne pa kdo je njen ustanovitelj.
Vsem je jasno, da se bodo otroci, oziroma starši otrok odločali za šolo, ki 
bo zadovoljila njihova pričakovanja na področju vzgoje in izobraževanja. 
Seveda, če jim bomo to izbiro omogočili. To pa pomeni, da je šola brez-
plačna za starše in v bližini kraja, kjer živijo. Novela ne ukinja delovnih 
mest učiteljem, ne zapira javnih šol, strmi k zagotavljanju kakovosti. Koli-
ko bo delovnih mest v šoli, pa ni odvisno samo od oblik izobraževanja, 
ampak predvsem od števila otrok. V šolo prihajajo generacije, ki so naj-
manj številčne v zgodovini slovenskega šolstva. Upamo, da se bo trend 
obrnil v pozitivno smer in bodo naše šole zopet bolj polne življenja.
Za nas pa ostaja pomembno, da je šola kakovostna, vsem dostopna in 
osnovna šola, ki je obvezna, tudi brezplačna in v tej smeri bomo delali v 
Novi Sloveniji.

Marjeta Uhan, poslanka

Izjava za javnost 
Iz medijev smo izvedeli, da ima župan Občine Trebnje Alojzij Kaste-
lic podpisano koalicijsko pogodbo s politično levico, tudi z največjo 
poraženko volitev LDS. Javnosti je Kastelic ves čas lagal, da take po-
godbe nima. Skrival jo je pred javnostjo, kar je nemoralno. Župani 
koalicijsko pogodbo predstavijo javnosti, saj je odraz volitev. 
Ta zlaganost Kastelica nas preseneča zaradi tega, ker je stranki SDS, 
ki je izven te pogodbe, ponujal podžupansko mesto. Izvršilni odbor 
SDS Trebnje je ponudbo zavrnil prav zaradi LDS. Kastelic je na vse 
pomembne funkcije postavil člane LDS, proti katerim so se volivke in 
volivci občine Trebnje jasno izrazili na zadnjih lokalnih volitvah. Ne-
kaj jih bomo našteli: podžupan, glavni urednik Glasila občanov, pred-
sednik Nadzornega sveta javnega podjetja, direktor javnega podjetja, 
najvažnejši odbori občinskega sveta. LDS je od sedem svetnikov  pa-
dla na štiri. Kastelic je na volitvah obljubljal korenite politične spre-
membe in razvoj občine Trebnje. Sedaj ni ne enega ne drugega! Ista 
politika se nadaljuje! V pol leta 2007 je bilo realiziranega 13 % prora-
čuna Občine Trebnje. Nekatere investicije se še začele niso! Strokov-
ni delavci občinske uprave bežijo! 
Kastelic je dobre kadre zaradi ljubosumnosti odslovil, sedaj pa nima 
ljudi, da bi izvajali obvezne službe. 
Občinska uprava pod Kastelicem ne deluje, naloge se ne izvajajo, 
medsebojni odnosi v upravi so nemogoči. Podobno je storil v jav-
nem podjetju, ki je spet v rdečih številkah. Javnost obveščamo, da 
bomo v občinskem svetu občine Trebnje delovali kot opozicijski 
stranki, saj so rezultati Kastelčevega županovanja porazni. Ne želi-
mo, da bi odgovarjali za nekaj, o čemer odloča Kastelčeva zlagana 
koalicija in njegovi sivi botri. Kastelic se večkrat zgovarja, da je to in 
to potrdil občinski svet, čeprav naših glasov ZA ni bilo zraven. Zah-
tevali in podpirali bomo izvajanje obveznosti, ki služijo občankam 
in občanom, nikakor pa ne bomo podpirali neumnosti, ki jih poče-
nja Kastelic.

Marjan Peter Pavlin, dr.med., 
vodja svetniške skupine N.Si Trebnje

Jože Povšič, univ.dipl.inž., 
vodja svetniške skupine SDS Trebnje

SD na novi poti
Občinski odbor Socialnih demokratov v Treb-
njem je pred volitvami podprl izvolitev župana 
Alojzija Kastelica in v aprilu letošnjega leta tudi 
podpisal pristop k Pogodbi o sodelovanju v ob-
dobju 2006 do 2010, ki so jo podpisali še DE-
SUS, LDS, predstavniki SLS, nekateri samostoj-
ni svetniki in župan, imela pa je vse elemente 
koalicijske pogodbe.
Ker pa se OO SD Trebnje ne strinja z nekateri-
mi postopki, ki jih je v tem času izvajal trebanj-
ski župan, in ker smo videli, da svojih progra-
mov in načrtov ne moremo uresničiti preko 
delovanja v tej koaliciji, smo se odločili, da od-
povemo sodelovanje, kar nam je seveda omo-
gočeno s samim besedilom pogodbe. O name-
nu delovanja koalicije smo razmišljali že dlje 
časa, ko pa smo prišli do točke, ko nismo več 
videli namena delovanja in ko se nismo strinjali 
z načinom delovanja in vodenja, smo se odloči-
li za izstop. Po našem mnenju bi morala biti ko-
alicija tvorba, v kateri se usklajuje mnenja in 
išče najboljše možne rešitve, ne pa da se vedno 
vse konča pri zahtevi oz. predlogu, kako naj se 

glasuje, za to pa ni pravih argumentov. To je za 
nas nesprejemljivo in tudi v bodoče bomo za-
držali pokončno držo.
Vemo, da  imamo v trebanjskem občinskem 
svetu samo en glas, ki včasih ne odloča o niče-
mer. Je pa res, da je svetnik mag. Marko Gran-
dovec vedno pripravljen na vsa gradiva, da po 
posvetovanju s člani predsedstva OO SD in 
člani delovnih odborov daje konkretne predlo-
ge in nakazuje možne rešitve problemov in 
vprašanj, ki se pojavljajo v delovanju Občinske-
ga sveta. To pa je naš namen tudi v prihodnje, 
saj nas čaka cela vrsta odprtih vprašanj, na kate-
re je potrebno najti prave odgovore.
V tem mesecu je bilo izvoljeno tudi novo pred-
sedstvo OO SD, ki mu predseduje Nace Sila in 
v katerega je vključenih kar nekaj novih imen in 
to predsedstvo je zavzelo stališče o izstopu iz 

koalicije in nadaljnjem tvornem delovanju v ti-
sti smeri in s tistimi predstavniki, ki bodo pod-
pirali dobre projekte in racionalne rešitve v ko-
rist občanov občine Trebnje.
Novo predsedstvo občinskega odbora SD 
Trebnje sestavljajo predsednik Nace Sila, tajnik 
Zoran Remic ter člani predsedstva Marjan Kr-
melj, mag. Marko Grandovec, Uroš Majerle, 
Edo Novak, Igor Slak, Igor Lekše, Marko Vese-
lič in Ada Gole Grandovec. V fazi formiranja 
pa je tudi programski svet, ki bo skupaj s pred-
sedstvom omogočil strokovno in konstruktiv-
no delo.
Člani OO SD Trebnje smo se udeležili izleta, ki 
ga je organizirala Območna organizacija SD in 
katerega se je udeležil tudi predsedniški kandi-
dat Danilo Türk. Na izletu smo si najprej ogle-
dali Jurčičevo domačijo na Muljavi, potem pa 
nas je pot vodila do Radeč, kjer so nas pričakali 
savski splavarji. Tu je dr. Danilo Türk opravil 
svoj splavarski krst ter dobil splavarski certifi-
kat. Po naporni preizkušnji je bil tako čas še za 
prijetno druženje ob splavarskem golažu.

OO SD Trebnje
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Pohod po 
Baragovi poti
2. septembra 2007 je v lepem sončnem dnevu 
ob dobri organizaciji potekal tradicionalni 12. 
pohod po Baragovi poti. Ob poti je bilo več po-
stankov, kjer so nas domačini lepo sprejeli. 
Ogledali smo si kulturno zgodovinske zname-
nitosti. Pohodniki so bili s pohodom zelo zado-
voljni ter si ob razhodu obljubili, da se naslednje 
leto ponovno udeležijo pohoda.

Postanek pohodnikov na družinski kmetiji
našega člana Janeza Majdeta z Luže.

Tabor SLS v Postojni
Člani OO SLS Trebnje smo se skupaj s simpati-
zerji udeležili tradicionalnega tabora SLS, ki je 
potekal 9. septembra 2007 v Postojni. Tabora se 

je udeležil tudi kandidat za predsednika g. Loj-
ze Peterle, ki ga podpira tudi SLS. Udeležba je 
bila zelo številčna, saj se ga je udeležilo preko 
deset tisoč udeležencev iz vse države. Ogledali 
smo si tudi Postojnsko jamo.

Podpora 
predsedniškemu 
kandidatu 
g. Lojzetu Peterletu
OO SLS Trebnje podpira kandidaturo g. Lojze-
ta Peterleta na letošnjih predsedniških volitvah. 
Kandidat ima zelo velik ugled tako v domovini 
kot tudi v širšem evropskem prostoru, ima tudi 
velike zasluge pri osamosvajanju Slovenije in ne 
nazadnje izhaja iz naših krajev. Udeležimo se 
predsedniških volitev, ki bodo v nedeljo, 21. ok-
tobra 2007, in zaupajmo svoj glas g. Lojzetu Pe-
terletu, ki bo na kandidatni listi zapisan pod 
zaporedno številko 7.

Občinski odbor SLS Trebnje

Proračunsko leto 2007 
je izgubljeno
Z novinarsko konferenco 26. 9. 2007, ki smo jo 
sklicali v imenu odborov Nove Slovenije in 
SDS, smo se odzvali na novico iz medijev, da je 
župan v aprilu podpisal koalicijsko pogodbo z 
LDS, DeSuS, SD in SLS.
Svetniška skupina N.Si in posredno tudi OO 
N.Si Trebnje smo že od samega začetka župa-
novanja g. Kastelica opozarjali na nepravilnosti 
in sprejemanje enostranskih odločitev za pro-
jekte, ki niso v korist občanov. Medijev naša 
mnenja niso zanimala, saj so skozi širok župa-
nov nasmeh poveličevali le njegovo odprtost za 
dialog in osebno hvalisanje o tem, da je ena iz-
med njegovih najpomembnejših nalog spreje-
manje prioritet ter koordiniranje med nujnimi 
zadevami in dolgoročno strategijo razvoja ob-
čine. Kot trdi župan, ima podporo celotnega 
občinskega sveta (kar do sedaj ni bilo mogoče), 
po njegovem mnenju zato, ker je nestrankarski 
(končno, saj je bil v zadnjih letih vsake volitve 
kandidat druge stranke). Župan tudi trdi, da 
ima prednost, ker ne simpatizira s političnimi 
strankami. Kaj sta torej po njegovem LDS in 
DeSuS? Če bi veljalo, da sodeluje le s sposobni-
mi, poštenimi, delovnimi in se zavzema le za 
dobre projekte, bi bilo drugače in po približno 
enoletnem županovanju prav gotovo ne bi pri-
šlo do krize, v kateri se je občina Trebnje znašla, 
saj je ostala brez dobrih ali celo najboljših ob-
činskih uslužbencev. Župan samozavestno trdi, 

da se odhodi delavcev ne bodo poznali in da 
odhajajo samo zato, ker jim v novih občinah 
ponujajo boljše plače. Hvali se tudi s tem, da je 
ob pregledu svojih dosedanjih aktivnosti popi-
sal tri strani. Natrosil je tudi koš obljub, projek-
tnih aktivnosti ter novih programov za srednje-
ročno in dolgoročno usmeritev Občine 
Trebnje. Kaj je z uresničevanjem projektov da-
nes? 
V OO N.Si smo kritični do razmer v občini, 
predvsem se ne strinjamo z nekaterimi župa-
novimi potezami: naložbe zaostajajo, prora-
čunskih postavk ni mogoče realizirati, progra-
mi stojijo. Vse, kar se v občini dogaja, je vredno 
razmisleka. Opozarjamo volivce, da je prora-
čunsko leto 2007 izgubljeno in da je zato kriv le 
župan in njegova koalicija DeSuS, SLS, LDS, 
SMS in SD, ki pa se je v zadnjem času nekoliko 
razmajala.
Prepričani smo, da bo mogoče odkriti ozadje 
tega dogajanja. Nova Slovenija se je vedno izka-
zala kot zanesljiva partnerica, občinski svetniki, 
svetniki KS, poslanka v DZ in drugi funkcio-
narji iz vrst N.Si se trudimo, da kar najbolje 
opravljamo zaupane naloge in si prizadevamo 
za napredek občine in realizacijo dobrih pro-
jektov.

Marjan Pavlin, OO N.Si Trebnje

Trebanjski politikanti 
se niso streznili
Bralce obveščamo o nekaj zadevah, ki bodo pri-
pomogle k boljšemu razumevanju stanja v naši 
občini. Okrožno sodišče Novo mesto je pred 
dnevi razsodilo, da se zahtevi prejšnjega v.d. di-
rektorja javnega podjetja Jožeta Povšiča po 
spremembi vpisa v sodni register ugodi. V obra-
zložitvi je sodišče zapisalo: »Iz sklepa 2. redne 
seje Občinskega sveta Občine Trebnje z dne, 
20.12.2006, je razvidno, da je bil Jože Povšič 
imenovan za vršilca direktorja s sklepom Ob-
činskega sveta do delitvene bilance oz. največ za 
1 leto. Občinski svet Občine Trebnje je kot edi-
ni pristojni za imenovanje direktorja ter zato 
določila 26. člena Statuta JP Komunala Trebnje 
d.o.o. o imenovanju vršilca dolžnosti v tej zade-
vi ne pridejo v poštev.«. Tako se je nezakonita in 
politična zamenjava v.d. direktorja javnega pod-
jetja trebanjskim politikantom podrla. Alojz 
Kastelic, Franc Jevnikar (LDS) in Ciril Pevec 
(DeSUS)  pa so ves čas lagali javnosti. 
  Vrhovno sodišče RS je dokončno razsodilo o 
zahtevi po reviziji tožnika župana Občine Treb-
nje zoper Občinski svet Občine Trebnje glede 
imenovanja direktorja javnega podjetja v prej-
šnjem mandatu. Sodišče je zahtevo zavrglo in ni 
dovolilo nobene pritožbe več. Tako se je konča-
lo obdobje stalnih političnih napadov članov 
LDS proti desnosredinskim strankam glede jav-
nega podjetja. Takratne desnosredinske stranke 
SDS, N.Si, SLS in DeSUS so z imenovanjem Po-
všiča omogočile, da je javno podjetje pet let za-
poredoma delovale zakonito, gospodarno, 
uspešno in rekordno. Ker so bili takrat v SLS in 
DeSUS načelni politiki (pokojni Metelko, Kova-
čič), je bilo mogoče delovati koalicijsko. Kaj pa 
danes? 
  Delovno sodišče Novo mesto je v tem mesecu 
razpisalo obravnavo zoper nezakonite sklepe 
Nadzornega sveta javnega podjetja glede v.d. 
direktorja. Sklepe so vsilili Franc Jevnikar (LDS), 
Ciril Pevec (DeSUS) in župan Kastelic. Ker so 
dokazano kršili predpise, tudi na tem sodišču 
pričakujemo enako razsodbo kot na okrožnem 
sodišču. Izgleda, da se niso nič naučili iz prej-
šnjih let. Kastelic je na Okrajnem sodišču v 
Trebnjem že plačal visoko denarno kazen za 
laži in obrekovanja.
  V SDS Trebnje smo glede situacije v občini 
Trebnje sklenili, da svetniška skupina SDS delu-
je v opoziciji z drugimi strankami, zaradi pora-
znega županovanja Kastelica in zaradi njegove-
ga sodelovanja s poraženko volitev LDS. Ne 
bomo podpirali njihovih neumnosti, zahtevali 
pa bomo vse tisto, kar je v javno korist ljudem!

Jože Povšič, predsednik OO SDS Trebnje
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Izjava za javnost
Lokalni odbor Stranke Mladih Slovenije (SMS) se z izjavo za javnost opre-
deljuje do številnih omemb imena SMS in predsednika lokalnega odbora 
v lokalnih glasilih ter lokalni javnosti. 
SMS ni v tem mandatu partner oz. zavezanec nobene koalicijske pogod-
be! Javno priznavamo, da se je predstavnik SMS udeleževal raznih pobud 
koalicijskega sodelovanja, predvsem z namenom strokovne razprave in 
hitrejše realizacije zastavljenih projektov, vendar do nobenega dokončne-
ga dogovora ni nikdar prišlo. Razloge, zakaj do danes ni prišlo do obliko-
vanja kakršnekoli koalicije, vidimo predvsem v preveliki želji vključiti v ta 
dogovor župana in vse njegove želje. Namreč preračunljivost župana Ob-
čine Trebnje, ki se ob različnih priložnostih dogovarja z različnimi pred-
stavniki strank in vsakemu obljublja drugačne stvari, je do sedaj bila pre-
velika ovira za oblikovanje koalicije oz. opozicije v kakršnikoli sestavi. 
Navkljub temu občinski svetniki v tem mandatu delujejo dokaj premišlje-
no in usklajeno, vendar vse preveč časa izgubljajo ob učenju župana in 
občinske uprave njenih strokovnih nalog. Kaj hitro se lahko zgodi, da v 
kolikor župan ne bo nadgradil svoj odnos do občinskih svetnikov, bo iz 
Občinskega sveta nastala ena velika opozicija, v kateri se vidimo tudi mi. 
V tem primeru pa županu in njegovi ekipi zagotovo ne bo lahko realizira-
ti številne dane obljube, ki jih je in jih kot župan tako rad deli.  
Preračunljivost župana pa se kaže tudi okoli kadrovske politike na občin-
ski upravi. Predvsem na primeru iskanja in izbire direktorja občinske 
uprave lahko to zagotovo trdimo. Zamenjava lokalnega ter visoko usposo-
bljenega in strokovnega človeka z osebo, ki bi se direktorstva na Občinski 
upravi Občine Trebnje šele učila, je bil le začetek. Ko je novo-staro imeno-
vana direktorica imela dovolj operativnih nalog v občinski upravi, je žu-
pan objavil nov razpis za delovno mesto direktorja Občinske uprave Ob-
čine Trebnje. Na razpis se je prijavil tudi predsednik lokalnega odbora 
SMS, mag. Bojan Rajer. Pri tem je upal predvsem na poštenost in nepoli-
tičnost izbirnega postopka ter računal, da bo eno glavnih meril strokov-
nost, izkušnje in poznavanje lokalnih razmer. Žal temu ni bilo tako, pre-
vladala je zopet preračunljivost župana in »njegova« poznanstva. G. Rajer 
se je pritožil na odločbo o ne-izbiri. Takoj po pritožbi je občinska uprava 
priznala, da so bile storjene bistvene napake v natečajnem in izbirnem po-
stopku, da izbrani kandidat ne izpolnjuje razpisanih pogojev in seveda 
takoj ugodila pritožbi. Razpis bo ponovljen. Glede posameznih bistvenih 
napak, ki si jih je občinska uprava z županom »privoščila«, pa se bo med 
drugimi ukvarjal tudi varuh za človekove pravice, ki se mu zdi dotični pri-
mer izredno zanimiv in bo med drugim pod drobnogled vzel vse doseda-
nje občinsko »kadrovanje«.  

LO SMS Trebnje

Po skoraj enem letu županovanja Kastelica v DROT-u ugotavljamo, da je 
z mnogimi dejanji odstopil od naše, takrat skupaj začrtane smeri, zato 
čutimo odgovornost, da o tem obvestimo javnost. Menimo in verjame-
mo, da bi ob striktnem izpolnjevanju predvolilnih obljub in sodelovanjem 
Trebnje lahko doživelo nov razcvet.
DROT in naša svetniška skupina Lista za razvoj že več kot pol leta opo-
zarjata na klientelizem in samovoljo trenutne trebanjske oblasti. Ves čas 
izražamo veliko razočaranje nad delom OU, ki se izraža že v slabo pripra-
vljenih materialih za odbore in OS, realizacija proračuna je izredno, da ne 
rečemo sramotno nizka, kot nikoli do sedaj, pojavljajo pa se tudi številne 
napake. Naj omenimo številne nepravilnosti pri izdajanju dokumentacije, 
nerazumljive zastoje pri gradnji PŠ Nemška vas in Dobrnič, pri spremem-
bah PUP, ki so predpogoj za nov zagon in razvoj občine, neusklajenost z 
novima občinama in samovoljo pri sprejemanju Odlokov o ustanovitvi 
JP Komunala in nezazidanih stavbnih zemljišč, itd. Župan je sicer vrnil 
nazaj nekdanjega direktorja Slaka, s katerim na začetku ni mogel sodelo-
vati, sedaj pa naj bi bil »nesprejemljivi Slak« rešitelj, ki naj bi, po lastnih 
besedah, dal nov zagon pri realizaciji proračuna. Ta isti Slak pa je bil še do 
zadnje seje OS eden največjih kritikov dela novega župana in uprave.
S tem Kastelic sam dokazuje, da ve, da je nekaj zelo narobe, saj se vse bolj 
opira na vse tiste, ki so že v preteklosti vodili občino, izgubil pa je podporo 
vseh tistih, ki smo ga na volitvah podpirali in tudi izvolili, pa tudi večjega 
dela uslužbencev občinske uprave. Zelo pogumna odločitev župana je 
bila, da kljub temu, da nima več lastnega tima ljudi za seboj, potegne radi-
kalne poteze in zamenja skoraj celotno vodstveno ekipo občine. Sicer je 
vprašanje, kdo je koga zapustil, Kastelic zaposlene ali zaposleni Kastelica, 
ključni problem pa je v tem, da sedaj ni dovolj ljudi, ki bi lahko pravoča-
sno, predvsem pa kakovostno, opravljali potrebno delo, kar smo omenili 
že na začetku in posledice so tu.
Samovolja se je pokazala tudi v sodelovanju s »skrito« koalicijo, ki pa je v 
demokratičnih časih nekaj normalnega in le on ve, zakaj jo je bilo potreb-
no skrivati. Morda zaradi tega, ker je ves čas izjavljal, da ne bo imel koali-
cije, da se v Trebnjem ne bomo več delili na leve in desne, ponujal razna, 
fantomska Partnerstva za razvoj, nato, kljub drugačnim trditvam, na no-
vinarski konferenci 3. 9. napove »jeseni oblikovanje močne občinske koa-
licije«, kljub že pred več kot pol leta podpisani koalicijski pogodbi.
Že pred časom smo opozarjali na sum korupcije pri ustanovitvi Razvojne 
agencije Mirnske doline, v kateri ima lastniški delež tudi Kastelic oz nje-
govo podjetje in s katero se, po naših podatkih, že ukvarja Kosova proti-
korupcijska komisija, tako da bo ta zgodba svoj epilog še dobila.

DROT – Društvo za razvoj občine Trebnje, Dejan Smuk, predsednik
Lista za razvoj, Jože Hribar, vodja svetniške skupine v OS Občine Trebnje

Mag. Mitja Gaspari na obisku
V petek 5. oktobra je v Trebnjem v okviru svojega predvolilnega progra-
ma gostoval predsedniški kandidat mag. Mitja Gaspari. Večji del obiska je 
bil namenjen ogledu vrhunskega podjetja Trimo d.d.. V imenu podjetja 
ga je sprejela glavna direktorica Tatjana Fink. S svojim ožjim vodstvom je 
direktorica predstavila predsedniškemu kandidatu del proizvodnje linije 
in njihov lastni razvoj. Mag. Mitja Gaspari je bil pozitivno presenečen nad 
inovativnostjo, dosežki in uspešnostjo trebanjskega podjetja. Še posebno 
je pohvalil organizacijske prijeme, ki jih podjetje že več let uspešno upo-
rablja na področju znanosti in razvoja. Vodstvu podjetja je izrazil vse po-
hvale in jim zaželel uspešno uresničevanje drznega poslanstva podjetja 
– biti najuspešnejše podjetje na področju jeklenih konstrukcij.
V imenu Občinskega odbora LDS so predsedniškega kandidata pozdra-
vili predsednik stranke Franc Jevnikar, podžupan občine mag. Janez Slak 
in občinski svetnik Dušan Skerbiš.

OO LDS Trebnje
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28. september 2007 je Lojze Peterle preživel na 
Dolenjskem. Zjutraj se je srečal s predsednikom 
in generalnim direktorjem Krke Jožetom Cola-
ričem. Pogovarjala sta se o prihodnosti podjetja 
in videnju razvoja regije, ki ga ovirata tudi neu-
strezna avtocestna povezava in pomanjkanje 
delovne sile. Član nadzornega sveta Alojz Zu-
pančič je dejal, da je nevzdržno za Dolenjsko, 
da izgradnja avtoceste poteka tako počasi, s či-
mer se ovira tudi njen gospodarski razvoj. 
O avtocestni povezavi in pomanjkanju delovne 
sile ter še o ostalih problemih, ki pestijo mestno 
občino Novo mesto, se je Lojze Peterle pogo-
varjal tudi z njenim županom Alojzom Muhi-
čem. Zavzel se je za čim prejšnje dokončanje 
trasiranja tretje razvojne osi.
Popoldne je Lojze Peterle v spremstvu dr. Mar-
jana Pavlina, pred. OO Nove Slovenije, obiskal  
Dom starejših občanov Trebnje, kjer se je o skr-
bi za starejše pogovarjal z vodstvom doma, 
predstavili  so mu načrtovano gradnjo prizidka 
k domu starejših občanov in gradnjo varovanih 
stanovanj. Na koncu je predsedniški kandidat 
še poklepetal z oskrbovanci, med katerimi je 
bilo kar nekaj njegovih znancev in prijateljev.
Na večernem srečanju na Novem trgu v No-
vem mestu se je Lojze Peterle med drugim do-
taknil tudi obiska v DSO Trebnje: »Vidim, da je 
čas za medgeneracijsko solidarnost. Vesel sem 
mladih, ki niso sorodniki živečih v domu starej-
ših občanov, pa jih obiskujejo, jim pomagajo po 

Prihodnost je v avtocestni povezavi

svojih močeh. Nujno pa potrebujemo več mest 
v domovih za starejše, saj jih mora preveč čaka-
ti na sprejem … Smo v situaciji, ko imamo več 
starega prebivalstva kot prej, želimo pa si, da bi 
vsi normalno živeli v jeseni svojega življenja. 
Vzpodbujati je treba medgeneracijske centre, v 
katerih se srečujejo ljudje vseh starosti. S tem 
bomo vzpodbujali izmenjavo življenjskih izku-
šenj. Če poznamo težave drug drugega, smo 
bolj solidarni. In prav zavest o solidarnosti mo-
ramo graditi. 
Zdi se mi pomembno, da se v tej državi misli 
tudi na mlade. Predvsem na to, da bodo dobili 
službe in da ne bodo imeli težav pri iskanju pri-
mernega stanovanja. Kot kažejo razvojni trendi 
na Dolenjskem, mladi tukaj ne bi smeli imeti 
težav z zaposlitvijo – tudi tisti z visoko izobraz-
bo ali doktorati ne, kar je prav.« 
Za konec se je Lojze Peterle pošalil: »Zakaj pa 
ne bi bil zdaj predsednik Dolenjec? 
Hvala lepa in vse dobro Dolenjski.«

Vabilo
Kmetijska svetovalna služba Trebnje vabi 
vse pridelovalce koruze na predavanje O 
pomenu pridelovanja koruze in posledi-
cah omejitve pridelovanja v živinoreji za-
radi pojava koruznega hrošča. Predavanje 
bo v torek, 23. oktobra 2007, ob 9. uri na 
CIK-u v Trebnjem. Po predavanju je 
predvidena razprava o sestavi kolobarjev, 
zato naj vsi udeleženci prinesejo na pre-
davanje evidence kolobarjev za svoje 
kmetije. 
Zaradi pomembnosti problematike ko-
ruznega hrošča se predavanja zanesljivo 
udeležite!

Tone Zaletel, 
vodja Izpostave KSS Trebnje

Ko/kako predmeti 
govorijo

»Ko/kako predmeti govorijo« je naslov razsta-
ve, ki je bila odprta, 28.9.2007 ob 18.00, na Jur-
jevi domačiji, Občine 11, Trebnje.  Jurjeva do-
mačija je kulturno - etnološki spomenik 
lokalnega pomena, ki je ohranjena »in situ«. 
Gre za pomemben objekt kulturne dediščine, 
ki mu danes dajemo nove primerne vsebine, ki 
bodo uporabnike seznanjale z načinom življe-
nja na takšni domačiji v preteklosti, hkrati pa 
bile tudi aktualne in zanimive za različne staro-
stne skupine. 
Tokrat, je na ogled razstava zanimivih predme-
tov in fotografij, kot rezultat popisa predmetov, 
ki je na Jurjevi domačiji potekal v času od 6. do 
13. julija 2007. Z razstavo želimo obiskovalce 
seznaniti z našim delom, predmeti in opozoriti 
na stanje določenih predmetov ter primerno 
rokovanje z njimi. Razstava je tudi čudovita pri-
ložnost, da obiskovalci v njej tudi sodelujejo, 
nam o predmetih tudi sami pripovedujejo ali o 
njih zapišejo svoje zgodbe in spomine. Obe-
nem iščemo mojstre, izdelovalce rokodelskih 
izdelkov, da nam pomagajo pri oblikovanju no-
vih izdelkov ter  da nas nekaterih veščin in 
znanj tudi naučijo.
Razstavo smo oblikovale: Petra Špehar, 2. le-
tnik EIKA, Mojca Ramovš, 2. letnik EIKA in 
uni.dipl.etn. in kult.antr. Alenka Lamovšek.
Projekt je podprla Občina Trebnje.
KONTAKT: 
Jurjeva domačija, Občine 11, Trebnje,
alenka.lamovsek@gmail.com, 041/890 909
ZKD Trebnje, Kidričeva 2, Trebnje, 
oi.trebnje@jskd.si, 07/438 12 50
Vabljeni na Jurjevo domačijo!
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AKTUALNO

Prijet tat osebnega 
avtomobila
Dne, 11. 9., popoldne so policisti PP Treb-
nje, na podlagi II. odstavka 157. člena ZKP 
odvzeli prostost in pridržali 24-letnega 
moškega iz okolice Trebnjega, ki je uteme-
ljeno osumljen storitve kaznivega dejanja 
tatvine. Osumljenec je tega dne na parkir-
nem prostoru v Trebnjem odtujil osebni 
avto, znamke AUDI 6, v katerem je oško-
dovanec, ki je bil v neposredni bližini, pu-
stil kontaktne ključe. Policisti so s hitro in 
učinkovito akcijo kmalu po dejanju na Go-
mili v okolici Trebnjega izsledili osumljen-
ca in ga z zvočnimi in svetlobnimi signali 
ustavili. Po končani preiskavi so zoper osu-
mljenca napisali kazensko ovadbo na 
Okrožno državno tožilstvo Novo mesto.
Policisti PP Trebnje apelirajo na voznike 
motornih vozil, da vozila  zaklepajo, zapre-
jo vsa okna in ne puščajo v vozilih kontak-
tne ključe, pa čeprav so vozniki le nekaj 
metrov oddaljeni od vozil.

Varno s traktorjem
Jesen je čas zaključnih opravil na poljih, 
travnikih, gozdovih, ko ljudje množično za 
delo in tudi v druge namene, tako na javnih 
cestah kot tudi drugih površinah, upora-
bljajo kmetijske traktorje. 
Da bi vožnja in delo s kmetijskimi traktorji 
potekalo čimbolj varno in ne bi prihajalo 
do nesreč, policisti PP Trebnje dajemo ne-
kaj napotkov voznikom kmetijskim trak-
torjev. Hitrost traktorja je omejena na 60 
oz. 50 km/h in sicer za traktorje, ki imajo 
vzmetenje koles in delovno zavoro na vsa 
kolesa, 40 km/h za traktorje z delovno za-
voro na vsa štiri kolesa, med tem ko je za 
ostale traktorje omejitev hitrosti na 30 
km/h. Tovor lahko sega največ 1,5 m preko 
zadnjega dela vozila oziroma skupine vozil. 
Če sega tovor več kot 1 m preko zadnjega 
dela vozila, mora biti na najbolj izpostavlje-
ni točki označen s tablo, veliko 50 x 50 cm, 
pobarvano izmenično s poševnimi trakovi 
oranžne in bele barve, ki odseva svetlobo, 
nameščeno prečno na smer vožnje, ponoči 
pa še z rdečo lučjo.
Na traktorju se sme poleg voznika voziti 
druga oseba, če je v ta namen vgrajen sedež 
za prevoz oseb. Na traktorskem priključku 
ni dovoljeno prevažati oseb.
Preden se s traktorjem vključite v promet s 
kolovozne ali druge zemljiške površine, je 
potrebno iz vozila odstraniti zemljo ali bla-
to, ki bi lahko onesnažilo vozišče.
Traktor lahko vozi oseba, ki je opravila te-
čaj o varnem delu s traktorjem in traktor-
skimi priključki ter vozniški izpit »F« kate-
gorije. Traktorji morajo biti registrirani, 
priklopniki pa tehnično brezhibni.

Pešci v prometu
Pešci so ena izmed varnostno najbolj izposta-
vljenih kategorij prometnih udeležencev in so 
za vozniki osebnih avtomobilov in potniki v 
vozilih tretja najpogostejša žrtev prometnih 
nesreč. Pešci so pogosto žrtve nesreč neustre-
znega ravnanja voznikov motornih vozil, ravno 
tako pa tudi zaradi svojih napak ali neustrezne-
ga ravnanja. V prometu je pomembno. da se 
različni udeleženci med seboj dobro vidijo in z 
jasnimi znaki napovedo svojo namero. 
ešci, zlasti starejši, so običajno oblečeni v te-
mna oblačila, ne nosijo kresničk ali drugih od-
sevnih predmetov, zato jih vozniki opazijo pre-
pozno, da bi ukrepali.

PEŠCI:
• Poskrbite, da boste v prometu vidni; nosite 
svetla oblačila in predmete, ki izboljšujejo vi-
dnost (odsevne trakove, kresničke),

• Upoštevajte prometne predpise; prečkajte ce-
sto na označenih prehodih za pešce, hodite po 
pločnikih (če obstajajo) oziroma ob levem robu 
vozišča,

• Predvidevajte ravnanja drugih udeležencev v 
prometu

• Če ob sebi potiskate kolo, hodite ob levem 
robu vozišča in tako, da ste sami izven oziroma 
ob robu vozišča.

Varnost ob obiskih 
pokopališč
Približuje se 1. november, ko ljudje mno-
žično obiskujejo pokopališča. V tem času 
je v bližini pokopališč večje število ljudi in 
parkiranih vozil, kar izkoriščajo predvsem 
nepridipravi in vlamljajo ter izvršujejo ta-
tvine iz parkiranih vozil. Tudi na območju 
Policijske postaje Trebnje smo v preteklih 
letih ob 1. novembru beležili tovrstne pri-
mere kaznivih dejanj.
Ne ponujajte priložnosti nepridipravom! 
Za varnost svoje lastnine lahko največ sto-
rite sami. Svetujemo vam, da torbic, denar-
nic, mobilnih telefonov in drugih predme-
tov, ki bi pritegnili tatove, ne puščate na 
policah, sedežih ali na drugih vidnih me-
stih. Ko zapuščate vozilo, zaprite vsa okna 
in vrata ter obvezno zaklenite vozilo. Vklju-
čite alarmno napravo, v kolikor jo imate.
Samo svečko prižgat sem skočil/a … in 
pustil/a torbico na prednjem sedežu ... 
Naj se to ne pripeti tudi vam. Dosledno va-
rujte svojo lastnino.

    SKUPAJ
    ZA VARNOST 
    VAŠA POLICIJA
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OBČINSKE POLITIČNE STRANKE

Prvi šolski dan
V ponedeljek, 3. 9. 2007, je bil za štirinajst prvošolarjev iz PŠ Dobrnič  
(na sliki) prav poseben dan. V spremstvu staršev so se zbrali na dvo-
rišču pred šolo. Starejši učenci so jim pripravili slovesen sprejem s 
kulturnim programom. Vse zbrane je pozdravila ravnateljica OŠ 
Trebnje Rožica Zakšek. Prvošolarjem in njihovim staršem želimo 
uspešno šolsko leto.                                                     Učiteljice PŠ Dobrnič

Trgatev varovancev 
Doma starejših občanov Trebnje
Turistično društvo Trebnje, Sekcija za samopomoč človeku, je skupaj z 
vodstvom Doma starejših občanov Trebnje že četrtič izvedla akcijo trga-
tev za varovance doma, ki je bila v vinogradu družine Brajer na Stanu. 
Prijetno sončno vreme je kar vabilo v naročje goric in pogled na lepo 
Mirnsko dolino je že v začetku napravil pravo razpoloženje. Še posebej pa 
sta ga poživila gostitelja Jožica in Janez, ki sta trgače že ob prihodu poča-
stila z aperativom in jutranjo malico.    
Kljub že kar visokim letom (najstarejša udeleženka je bila stara 87 let) so 
se varovanci skupaj s člani sekcije veselo podali po strminah vinograda 
pod Debencem in se lotili trganja sladkega grozdja, ki je bilo letos še po-
sebno radodarno za pridelavo dobrega cvička. Po gorici se je občasno 
razlegel vrisk veselih trgačev, pa tudi klici po »žeji«, če je gostitelj na njih 
»pozabil«. Po treh urah dela in ko se je trta »rešila« obremenitve grozdja, 
se je zaslišal klic gospodinje, ki je trgače pozvala na kosilo.      
To ni bilo običajno kosilo, saj so mize kar s težavo prenesle vse dobrote, ki 
jih je gospodinja prinašala na mizo, po suhih grlih pa je stekel letošnji slad-
ki mošt. Zatem pa so se varovanci doma in člani Turističnega društva 
zbrali pred zidanico in po goricah Stana se je razlegalo ubrano petje naro-
dnih pesmi.  Kljub utrujenosti  so se varovanci vrnili v dom veselih in od 
sonca ožarjenih obrazov. Dan, ki so ga preživeli v gorici, jim bo verjetno 
še dolgo ostal v spominu, članom Turističnega društva Trebnje pa je osta-
lo zadovoljstvo, da so lahko pripomogli k takemu doživetju.

Za konec pa še »gasilska slika«

Les – tehnični dan na OŠ Trebnje
Sedmošolci smo 4. oktobra raziskovali o lesu. Razdeljeni v devet 
skupin smo bili na terenu, spoznavali drevesa, se seznanili z njiho-
vo uporabnostjo, boleznimi …, obiskali žago na Veliki Loki, podje-
tje Novoles na Račjem selu, pa mizarsko delavnico … in tako spo-
znavali pot lesa od hlodov do polizdelkov, izdelkov in nasploh 
uporabnost lesa v vsakdanjem življenju nekoč in danes. Na koncu 
zanimivega tehničnega dneva smo se zbrali, predstavili delo sku-
pin in pripravili gradivo za razstavo. Ena od skupin smo bili tudi 
novinarji, ki smo delo ostalih spremljali, popisali, izdelali anketo in 
fotoreportažo. 

Foto: I.V.
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POgOvOR

Zbiralna akcija papirja
Na OŠ Trebnje smo eno od nalog šolske skupnosti – zbiranje papirja 
izpeljali učenci 9. d (na sliki). Zbrali smo preko 28 t papirja in napol-
nili 3 zabojnike. Zadnji dan smo kljub močnemu dežju stehtali in  
spravili v kontejnerje ves pripeljani papir. 
Zahvaljujemo se staršem vseh oddelkov centralne šole in podružnič-
nih šol, ki so v tej akciji sodelovali in pridno vozili v šolo papir. 

(M. Zupančič, foto: I. Višček)

Najraje kvačka zapletene vzorce
Pogovor z Ljudmilo Novak
Zadnji teden v septembru je Ljudmila Novak, med prijatelji znana kot 
Milka, pripravila teden odprtih vrat. V svoj dom je povabila vse, ki jih 
zanimajo ročna dela in umetnost. 

Gospa Milka se je rodila pred 74 leti na Veliki Loki. Osnovno šolo je obisko-
vala v Šentlovrencu, nato pa je od doma ušla v šolo, in sicer se je dve leti 
šolala na Kmetijski šoli Grm. Tam je morala poleti dva meseca delati, da si 
je prislužila hrano za naslednje šolsko leto. Želela se je vpisati tudi na gim-
nazijo, a se zaradi vojne ni mogla. Od poroke dalje živi v Trebnjem, kar 
znaša celih 50 let, saj je letos z možem Davorinom praznovala zlato poro-
ko. Opravljala je tri poklice, Trebanjcem pa se je najbolj vtisnila v spomin 
kot frizerka. Njeno tradicijo danes nadaljuje hči Marta.

Kdaj ste se začeli ukvarjati z ročnimi deli?
Z ročnimi deli se ukvarjam že skoraj celo življenje. Med vojno nismo ime-
li veliko, zato smo stare jopice razdrli in jih ponovno »naštrikali«. Takrat 
sem znala tudi presti. Ko sem se upokojila, sem se začela z ročnimi deli 
ukvarjati tudi pri krožku Društvu upokojencev Trebnje. Dolgo smo dela-
le puloverje – dokler se moda ni spremenila in ljudje niso več marali iz-
delkov iz volne. Enkrat smo se odpravile na Lovrenc na Pohorje, kjer so 
ženske iz tamkajšnjega krožka razstavile svoja dela. Tako smo dobile vese-
lje do kvačkanja. 
Ko me je zapustil sluh, sem nehala hoditi k upokojenskemu krožku, saj so 
ženske preveč klepetale, jaz pa jih nisem razumela. Prijavila sem se na 
univerzo za tretje življenjsko obdobje, v okviru katere sem začela obisko-
vati likovni krožek, ki ga vodi Stanka Pungartnik. Zdaj se ga udeležujem 
že okoli pet let. Imamo ga enkrat na teden.

Kdo vas je navdušil za ročna dela?
Največ me je naučila moja mama, nekaj pa sem se naučila tudi od starej-
ših sester. Mama nam je delala tudi punčke in nas jih naučila izdelovati. 
Potem pa ko vidiš, kaj imajo drugi, se navdušiš in potem začneš delati 
sam. Delali smo tudi v šoli. Na starost, ko nimaš kaj početi, pa se lahko še 
bolj posvetiš temu. Bila sem tudi veliko bolna. Pravijo, da če imaš raka in 
se enkrat pozdraviš, imaš večjo voljo do dela. Verjetno je tudi to name 
malo vplivalo. 

Kaj vse delate?
Včasih sem delala gobeline, zdaj pa ne več, ker ne vidim. Pa tudi dovolj jih 
imam. Kvačkam pa že skoraj na pamet. Največ naredim raznovrstnih pr-
tičkov – velike, majhne, poskrbim tudi za špice. Nakvačkala pa sem si tudi 
že puloverje in brezrokavnike. 
Na CIK-u slikamo, delamo vizitke, spoznale smo servetno tehniko, bar-
vale smo šale. Prej se nisem spoznala na barvanje, čeprav sem slike rada 
gledala. Zdaj pa vem, kaj je akril, kaj so laki ... 
Kmetijska šola je iz mene naredila ljubiteljico narave, predvsem imam 
rada rože. Če se z njimi pogovarjam, bolje rastejo. Vsako leto pa naredim 
15 suhih šopkov, ki so shranjeni na podstrešju. Veselje imam tudi do dela-
nja ikeban. Ko sem bila še samska, sem naredila zavese, kapne in še mar-
sikaj. Doto sem si naredila sama. 

Kaj pa najraje delate?
Najraje kvačkam – predvsem zapletene vzorce. Vedno je kaj novega, pa 
še misliti je treba zraven in s tem si bistrim možgane. Imam nemške revije, 
ki jih kupujem na postaji v Ljubljani. Nemško ne znam, zato delam po 
slikah in vzorcih. Če česa ne razumem, pa naredim malo po svoje. Ne 
uspem narediti vedno po vzorcu, a potem delam malo po svoje in je izde-
lek še lepši. 

Za koga predvsem delate – zase ali za druge?
Največ delam za svojo dušo – predvsem zato, ker na primer v en prtiček 
vložim toliko dela, da mi ga ne more noben poplačati. Rajši naredim nekaj 

majhnih prtičkov in jim potem podarim. Delam za razne obletnice, poro-
ke. Namesto da bi darilo kupila, ga naredim sama. Kakršna je obletnica, 
takšno je darilo. Za okrogle se je treba bolj potruditi. Če ga nočejo imeti, 
ga lahko pa pospravijo. Prodam pa bolj malo.

Zakaj ste se odločili za razstavo?
Moje kolegice so mi zmeraj govorile, da naj enkrat pripravim razstavo. 
Ne moreš vsaki posebej vsega pokazati. Sem rekla, da bom, a sem jo po-
tem pol leta odrivala, zdaj sem jo pa kar pripravila. Vseh svojih del nisem 
razstavila, ker jih je preveč. Zložene imam v kovčku. Do sedaj sem imela 
čez 50 obiskov, pričakujem pa še kar nekaj kolegic. 

Hiša gospe Milke je polna ročnih izdelkov, ki jih je v večini naredila sama. 
Enkrat se je lotila štetja prtičkov in jih je naštela 200. Danes pa šteje zbirka 
še več del. Sicer pa je Milka leta 2000 dobila tudi priznanje za dolgoletno in 
uspešno delo v Krajevni skupnosti Trebnje ter priznanje za večletno nesebič-
no in požrtvovalno delo v korist trebanjskega društva upokojencev.

Živa Zakšek

Ljudmila Novak
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DOgODKI

Pesem roma Moje sanje
Žilino peske šužo ker Želim si lepo hišo
barbindo šužaha barbaha, obarvano s toplimi barvami,
i but luča poleste z ogromno svetlobe
i dara kole šuže poleste upre, in vrtom okoli hiše,
da mange ovla milo. da me pomirja.

Žilino peske miro, Želim si mir,
tate gada, toplih oblek,
prijazno pogledo i šužo, prijaznega pogleda mimoidočih,
čavorano čarovno nasmeho, čarobnega nasmeha otrok,
kamabi zbudin. ki bi me zbujal.

Žilinu peske da bi ov disavo Želim si, da sem tak
sar avar, kot vsi drugi,
da ma spoštovinen da me spoštujejo,
da mange zavpine, da mi zaupajo,
da ma lel, da me sprejemajo,
da ma rado dikeren, da me ljubijo,
da ma rabinen. da me rabijo.

Žilinu peske marsiso, Želim si … marsikaj,
len mre rodo, sprejemanje mojega rodu,
manuša, ki bi mange ponodin va, ljudi, ki bi mi ponudili roko,
ki bi ma cit čezo življenji ki bi me peljali skozi življenje 
barena lučina i baraha vođaha. z več svetlobe in ljubezni.

Žilinu peske miro i dova milo sa, Želim si … in to je to …
hinju kava so hinju – me hinju Rom, ostajam to, kar sem – sem Rom,
ishodo več na hiku, izhoda ne vidim,
berša ma ha, leta me požirajo,
ura prasti, čas teče,
a me puranjovu … a jaz …
piju alkohol, požiram alkohol,
nasvaljovu i cidu droga …  bolezen in droge …
i nu magla hiku, in v megli vidim,
sar pepro sano našali. kako se zgubljajo moje sanje.

Nikica Gligič

Tabor za romske otroke
Že tretje leto se odvija tabor za romske otroke iz Hudej 26.
Že tretje leto otroški smeh, igra in zadovoljstvo izpolnjuje zadnje avgusto-
vske dneve.
Že tretje leto delamo in se veselimo vsakega uspeha romskih otrok in z 
zadovoljstvom ugotavljamo, da je tabor tudi letos uspel. Za uspeh pa se 
moram zahvaliti: Občini Trebnje, Centru za socialno delo Trebnje, g. Du-
šanu Šparovcu in njegovi dobri volji za odstop svojih zgodovinskih pro-
storov  otrokom iz Hudej 26 pri Trebnjem. To leto se želim predvsem 
zahvaliti ge. Mariji Peskar iz CSD Trebnje, ki je letošnji tabor odlično spe-
ljala ob moji pomoči in pomoči še nekaterih, ki so bili pripravljeni delati v 
taboru. Upam, da bo tabor deloval tudi v bodoče.  V zahvalo vsem sode-
lujočim podarjam svojo pesem v romščini (in v prevodu). 

Nikica Gligič

Mešani pevski zbor Krka 
Novo mesto
deluje v okviru Kulturno umetniškega društva, ki ga že vseh 35 let 
podpira podjetje Krka.
Zbor se je že večkrat predstavil tudi v naši občini.
Ob revijah, rednih letnih koncertih in tekmovanjih je zboru v leto-
šnjem, jubilejnem letu – ob 35. obletnici delovanja – uspelo izdati že 
tretjo zgoščenko z naslovom Pesmi na Krkinih valovih, na kateri 
predstavlja zelo raznolik in bogat spored, prerez desetletne  pro-
gramske usmeritve. 
Mešani pevski zbor Krka pod vodstvom Trebanjke Sonje Čibej spet 
pripravlja nepozaben koncertni dogodek za vse ljubitelje dobre glas-
be. Tokrat bodo z legendarnim Vladom Kreslinom, Malimi bogovi 
in Beltinško bando izvedli priredbe Kreslinovih avtorskih skladb in 
prekmurskih ljudskih pesmi. Vljudno vabljeni na koncert za vse ge-
neracije, ki bo v petek, 26. oktobra 2007, ob 19.30 v Športni dvorani 
Leona Štuklja v Novem mestu. Vstopnice si lahko v predprodaji za-
gotovite tudi v Trebnjem, v Papirnici Pingo in v pisarni JSKD. 
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Žegnanje vadišča 
in psov na Mirni
V Kinološkem društvu Mirna so se s septembrom ponovno odprla vrata 
za vse tiste ljubitelje psov, ki želijo skupaj  prijetno druženje dopolniti s 
koristnim. Aktivnosti v pasji šoli potekajo s polnim mahom naprej. V šoli 
se izvaja tako mala šola kot nadaljevalni tečaj za pse in njihove vodnike. 
Posebej je potrebno pohvaliti dva vodnika v društvu. Članica Stojana je s 
psom Krimom dosegla 2. mesto na izboru za naj pasjega mistra, ki sta ga 
organizirala revija Moj pes in radio Zeleni val. Vodnik Sašo pa je s psico 
Gajo opravil zelo zahteven izpit za vodnika s psom, katerega naziv je IPO 
I. in vsebuje elemente poslušnosti, sledenja in obrambe.  To je lepa spod-
buda vsem članom društva za nadaljnje delo, še posebej pa vsem, ki se 
trudimo, da šolanje psov poteka kar se da na nivoju. 
Potrebno je omeniti prostovoljce, ki so pomagali, da je prostor, ki je name-
njen vadišču za pse, resnično zaživel. Veliko ljudi je po svojih zmožnostih 
prispevalo nič koliko prostovoljnih ur, marsikdo pa je tudi z materialom 
pripomogel, da je vadišče takšno, kot se ga vidi danes. 
Na vhodu k vadišču nas pozdravi lično narejen kozolec, na njem je ogla-
sna deska. Na samem vadišču je postavljena večja uta, ki jo vodniki upo-
rabljajo za odlaganje različnih rekvizitov, psi pa v njej niso izpostavljeni 
dražljajem iz okolice, tako da lahko mirno počakajo na svojega gospodar-
ja. 
Da so vse tehnične in organizacijske stvari pri delu na vadišču potekale, 
kot je treba, je poskrbel Jože Zorc. 
Člani društva so s pomočjo posameznikov prostor oblikovali tako, da je 
postalo moderno vadišče za šolanje psov. In za nagrado so si na vadišču v 
nedeljo 7. 10. organizirali  družabno prireditev, na kateri je potekalo že-
gnanje samega prostora in psov, ki so jih  vodniki in ostali ljubitelji štiri-
nožcev pripeljali na ogled. 
Skupaj s psi pa se bodo vodniki udeležili tudi tradicionalnega pohoda po 
Steklasovi poti.   

Kinološko društvo Mirna

Trimo obiskala 
prestolonaslednika
V okviru uradnega obiska v Sloveniji sta nizozemski princ Oranski in 
princesa Máxime obiskala trebanjsko podjetje Trimo. Prestolonasle-
dniškemu paru so predstavili novosti na področju razvoja in dejavno-
sti, povezane s socialno in družbeno odgovornostjo. Nizozemski par 
je zanimal sam potek razvoja proizvodov v podjetju, koliko ljudi ima-
jo zaposlenih in kakšna je izobrazbena struktura. Ogledala sta si pro-
izvodno halo in se srečala z mladimi raziskovalci. Obisk je po besedah 
generalne direktorice Tatjane Fink podjetju prinesel dokaz, da je Tri-
mo prepoznaven ne samo v Sloveniji, ampak tudi v Evropi.

 (Besedilo in foto: Ž. Z.)

Srečanje RK Svetinja

V začetku septembra smo imeli v naši krajevni organizaciji RK Svetinja 
srečanje krajanov starejših nad 65 let. Srečanje je potekalo v lepo obno-
vljenem gasilskem domu na Gorenjem Vrhu in se ga je udeležilo 25 kraja-
nov od 50-ih. Prostovoljke smo jim pripravile krajši kulturni program. 
Nastopali so otroci iz naše KS. Trije fantje so igrali na harmoniko, eden na 
kitaro. Ostali otroci so zapeli nekaj lepih pesmi. Obdarili smo tudi najsta-
rejšo sokrajanko in sokrajana med prisotnimi. Po kulturnem programu 
smo jih pogostile, za dobro voljo pa so poskrbeli naši harmonikaši. Vsak 
udeleženec je dobil tudi spominek na naše skupno srečanje. Povabilu se je 
odzvala tudi predsednica območnega združenja RK Trebnje ga.  Mojca 
Mihevc. Vse stroške smo pokrili z denarno pomočjo KS Svetinja. 
Lepo se zahvaljujem KS Svetinja, prostovoljkam in vsem ostalim, ki so 
kakorkoli pomagali pri tej prireditvi.

Anica Makše, predsednica KORK Svetinja
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Srečanje starostnikov v Dobrniču
Krajevna organizacija Rdečega križa je na predzadnjo nedeljo v septem-
bru pripravila srečanje starejših krajanov, ki je potekalo v lepo obnovlje-
nem Kulturnem domu v Dobrniču. Že ob 14. uri je za bolnike, invalide in 
ostarele daroval sveto mašo novi župnik Florijan Božnar. Sledil je kulturni 
program, v katerem so sodelovale cerkvene pevke, ki so zapele nekaj le-
pih narodnih pesmi, z recitacijami so se predstavile učenke podružnične 
šole, za veselo razpoloženje pa je poskrbel harmonikar Tone. 
Srečanja, ki poteka že vrsto let in je že tradicionalno, se je poleg sekretarke 
OZRK Trebnje Majde Miklič in predsednika KS Dobrnič Silvestra Prpar-
ja udeležil tudi župan Občine Trebnje Alojzij Kastelic. Vsi so starostni-
kom namenili tudi nekaj prijaznih in spodbudnih besed. 
Pogostitev ob koncu programa je lepo uspela, za kar imajo zasluge pred-
vsem prostovoljke, članice odbora  KORK Dobrnič, svoj prispevek je dala 
tudi KS Dobrnič in člani Vinogradniškega društva Lisec, za kar se vsem 
lepo zahvaljujem. 

Francka Kužnik, predsednica KORK  Dobrnič

30-letnica osnovne šole

Septembrsko soboto so v Gostilni Kavšek na Račjem selu nekdanji 
sošolke in sošolci vseh petih paralelk takratne osemletke trebanj-
ske osnovne šole praznovali 30-letnico osnovne šole. Povabili so 
štiri še živeče razredničarke, od katerih se je srečanja udeležila le 
ena takratnih razredničark (ostale tri so se opravičile) Marija Ho-
čevar. Vsi so bili veseli njenega obiska, še najbolj pa njeni nekdanji 
učenke in učenci. 

(besede in foto Mojca F.)

V 51. letu nas je po hudi bolezni zapustil naš dragi mož, oči in dedi

SIMON PIŠKUR
Simončičeva  18, Trebnje

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za vse tolažilne besede, cvetje, sveče ali kakršnokoli drugačno pomoč, ki 

ste nam jo izkazali v teh težkih trenutkih.
Hvala ZD Trebnje, posebno dr. Petkovi in sestri Majdi, OI Ljubljana in Pljučnemu 

oddelku Splošne bolnišnice Novo mesto, ki ste mu pomagali pri premagovanju 
težke bolezni. Hvala sodelavcem in sodelavkam Mercator MO Dolenjska, 

Hipermarket Trebnje, MOVK Velika Loka in VGP Novo mesto.
Zahvala velja tudi pogrebni službi Oklešen, ge. Joži za besede slovesa, pevcem za 

lepo zapete pesmi in izvalajcu Tišine za milo zvenečo žalostinko v poslednje slovo.
Vsem in vsakomur posebej še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči: njegova družina

OBVESTILO
Cenjene stranke ZAVAROVALNICE TILIA d.d. Obveščamo,

 da smo na Vašem območju (KS MIRNA) zaradi odhoda v pokoj
Sedanjega svetovalca za zavarovanja Miha Zupančiča ,
zaposlili NOVEGA svetovalca za vse vrste zavarovanj –

 VOJNOVIČ JAROSLAVA, Rakovnik 18, Šentrupert
Vedno ga lahko kontaktirate na tel. št.

30 47 350 ali mobi: 041 496 459 

Izkoristite dodatne ugodnosti in popuste pri vseh zavarovanjih

Vaša Zavarovalnica TILIA - Predstavništvo Trebnje -34 83 320

Golf club Trebnje ponovno 
odpira svoja vrata
Vse ljubitelje igranja golfa vabimo v nedeljo, 28. oktobra 2007, ob 14. 
uri na dan odprtih vrat Golf cluba Trebnje. Profesionalni učitelj golfa 
bo pokazal elemente igranja golfa. Učenci, ki so obiskovali celoletni 
tečaj igranja golfa, bodo tekmovali v elementih igranja golfa in tako 
prikazali pridobljeno znanje. Vzporedno bo potekalo družabno sre-
čanje pri klubski hiši ob pokušini mošta in kostanja. Posebej vabimo 
vse starše otrok, ki v letošnjem letu obiskujejo tečaj golfa v Osnovni 
šoli Trebnje. Vljudno vabljeni!

Tone Zaletel, sekretar kluba
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Upravna enota Trebnje je 18. septembra organizirala strateško konfe-
renco o dobrem upravljanju v lokalnem prostoru. Srečali so se predstav-
niki gospodarstva, javne uprave, župani in fakultete za upravo. Sprego-
vorili so o dobrih praksah in svojih pristopih izboljševanja poslovanja za 
večjo konkurenčnost gospodarstva, uspešnost lokalnih skupnosti in jav-
nih storitev.
V uvodnem nagovoru je načelnik UE Trebnje mag. Milan Rman sprego-
voril o namenu konference, da si gospodarstvo, javna uprava, skupaj z 
akademsko sfero izmenja in omreži izkušnje, dobre prakse in izzive o 
tem, kako izboljšati svoje poslovanje. Ker lastni razvoj vsake organizacije 
nikakor ne more biti zadosten, ga je treba povezati in vpeti z razvojem 
ostalih organizacij v teritorialnem prostoru. Načini poslovanja v gospo-
darstvu in javni upravi pa postajajo veliko bolj podobni, njihova uspešnost 
pa je odvisna od zadovoljstva strank, ne glede na to, ali nastopajo ti kot 
kupci, pacienti, starši, ali porabniki komunalnih storitev.
V nadaljevanju je državni sekretar na Ministrstvu za javno upravo mag. 
Roman Rep predstavil Program odprave administrativnih ovir za večjo 
konkurenčnost gospodarstva, kar je eden osrednjih ciljev vladnega man-
data. Z odpravo in preprečevanjem administrativnih ovir in bremen želi 
vlada ustvariti za obrtništvo, podjetništvo in gospodarstvo takšno okolje 
poslovanja, da bodo lahko na trgu kar najuspešnejši v primerjavi s konku-
renco. Programi izvajanja ukrepov pa z ustrezno metodologijo izkazuje 
učinke finančnih prihrankov za gospodarsko okolje in državljane. Držav-
ni sekretar je povabil vse prisotne, da tudi s svojimi predlogi ob ovirah, ki 
jih srečujejo pri poslovanju, prispevajo k zmanjševanju in odpravljanju 
administrativnih ovir.
Udeležencem konference sta spregovorila tudi direktorja gospodarskih 
družb. Marko Hren, direktor podjetja Dana, je zanimivo predstavil spre-
membe poslovanja in zahteve trga skozi zgodovino spreminjanja logotipa 
blagovne znamke Dana od leta 1952 dalje. Opozoril je na pomembnost 
odločitve, da hoče biti podjetje ne samo dobro, temveč boljše in najboljše 

in je za to potrebno, da se na dogajanja na trgu ne samo odziva in jim 
sledi, temveč da tudi samo podjetje kreira dogajanje na tržišču.
Direktorica podjetja Trimo Trebnje Tatjana Fink je predstavila poslova-
nje podjetja Trimo v globalni konkurenci z odličnostjo poslovanja. Podje-
tje se je v letošnjem letu uvrstilo med finaliste evropske nagrade za po-
slovno odličnost in razglasitev zmagovalca bo v začetku oktobra. 
Udeleženci so z zanimanjem prisluhnili pripovedi o dolgoletnem, siste-
matičnim in predvsem na osebni in karierni razvoj zaposlenih naravna-
nim razvojem podjetja. Tudi tako uspešno podjetje, kot je Trimo, se ve-
dno znova sooča in  se mora odzivati na nove pristope in razvijati nove 
poslovne modele. Rezultati pa so mogoči samo ob razvoju kompetentno-
sti vseh zaposlenih, saj globalni trg ne dopušča napak in zaostajanja za 
najboljšimi.
Predavateljica s Fakultete za upravo dr. Polona Kovač je predstavila temo 
o razvoju in vzpostavitvi sistema ocenjevanja odličnosti v javni upravi. 
Opozorila je na pomembnost, da se v različne sisteme razvoja kakovosti 
vključi čim več organizacij, saj lahko v nasprotnem govorimo o več hitro-
stih razvoja kakovosti v javnem sektorju, kar pa ni dobro za celovito iz-
boljševanje delovanja javnega sektorja, saj so institucije med seboj zelo 
povezane. Upravne enote so na tem področju naredile že opazen razvoj, 
povabila pa je ostale organizacije, da v svoje poslovanje vključijo sisteme 
celovitega obvladovanja kakovosti. V letu 2007 se zaključuje pilotni pro-
jekt ocenjevanja kakovosti javne uprave, v prihodnjem letu pa naj se v 
redno ocenjevanje vključi čim več organizacij. 
Dr. Janez Stane z iste fakultete pa je udeležencem spregovoril o pomenu 
o kompetencah voditeljstva v javnem sektorju. Ti morajo s svojimi kvali-
tetami, tako kot menedžerji v gospodarstvu, vzpodbujati razvojne spre-
membe, predvsem spremembe na področju ravnanja z ljudmi. 
Župani vseh treh občin na območju Upravne enote Trebnje pa so pred-
stavili svoje poglede na vodenje občine kot lokalne skupnosti. Župana 
občin Šentrupert in Mokronog-Trebelno, Rupert Gole in Anton Maver 
sta spregovorila predvsem o začetkih delovanja novoustanovljenih občin, 
kjer je tako kot za vsako organizacijo najpomembnejši izbor odličnih 
uslužbencev v občinske uprave in določitev temeljnih prioritet priho-
dnjega dela. Župan občine Trebnje Alojzij Kastelic pa je predstavil števil-
ne aktivnosti, ki jih pripravljajo in uvajajo v način delovanja občinske 
uprave, katere temeljna prioriteta postaja odzivnost na potrebe in priča-
kovanja občanov. Vsi trije župani so izrazili zadovoljstvo s hitrostjo in do-
govorom o delitveni bilanci ob dveh novonastalih občinah.
Na zaključku srečanja je mag. Milan Rman predstavil sklepe, s katerimi so 
soglašali tudi udeleženci, da ohranijo srečevanje organizacij javne uprave 
in gospodarstva s ciljem vzpodbujati dobro upravljanje in odličnost jav-
nih servisov in da bodo skupaj z odličnimi podjetji v lokalnem prostoru 
razvijali kvalitetne javne storitve v medsebojnem partnerstvu in iskanju 
priložnosti za še boljše poslovanje.

Visoki standardi poslovanja gospodarstva in javne uprave

Načelnik UE Trebnje mag. Milan Rman je na konferenci izrazil željo in pričako-
vanje, da bi srečevanje in izmenjava dobrih praks med gospodarstvom in javno 

upravo, ki delujejo na območju upravne enote, postalo tradicionalno. 
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Mirna, 5. oktober 2007 – Danes so v podjetju 
Dana otvorili nove proizvodne prostore in novi 
polnilni liniji. Celotna vrednost investicije je 
znašala 5 milijonov evrov. Slavnostni govornik 
na otvoritvi je bil minister za okolje in prostor 
RS Janez Podobnik.
Naložbe v nove proizvodne prostore in novi 
polnilni liniji omogočajo podjetju Dana ustvar-
jati nove konkurenčne prednosti, za kupca pa 
to pomeni večjo varnost in kakovost proizvo-
dov. Projekt izvedbe novih polnilnih linij se je 
pričel v letu 2006 in je zajemal investicijo v pol-
nilno linijo francoskega dobavitelja Sidel za pol-
njenje vod, vod s sokom in osvežilnih pijač v 
PET embalažo, s kapaciteto 10800 enot/uro in 
investicijo v polnilno linijo nizozemskega pod-
jetja Stork food za polnjenje sokov in nektarjev 
v steklenice. Za linijo Sidel Combi Universal so 
bila opravljena že vsa potrebna testiranja in je 
že v uporabi, medtem ko je polnilna linija Stork 
še v fazi testiranja.
Na otvoritvi je direktor Dane Marko Hren pou-
daril: »Pred tremi leti smo si v Dani zapisali de-
setletni cilj in naše poslanstvo. Desetletni cilj je 
prodati 100 milijonov litrov izdelkov in postati 

V podjetju Dana otvoritev novih proizvodnih prostorov
in novih polnilnih linij

prvi lokalni proizvajalec negazirane vode. Naše 
poslanstvo pa je: Živeti zdravo življenje oziro-
ma s svojimi izdelki in storitvami omogočati 
ljudem zdravo in kakovostno življenje.« Mini-
ster za okolje in prostor Republike Slovenije pa 
je poudaril, da na Ministrstvu za okolje in pro-
stor, ki je pristojno tudi za področje trajnostne 
rabe naravnih virov, namenjajo upravljanju z 
vodami veliko pozornost. Zavedajo se namreč 
pomembnosti vode kot vira zdravega življenja, 
saj niso redka opozorila, da bodo »vojne za naf-
tne vire« zamenjale »vojne za vodne vire«.
Novi polnilni liniji sta zagotovo pomemben ko-
rak pri uresničevanju strateških ciljev podjetja 
Dana, ki je do konca meseca avgusta ustvarilo 
za 9 milijonov evrov prihodka, kar pomeni, 10 
odstotkov več kot lani v istem obdobju. Dobi-
ček je v prvih osmih mesecih znašal 0,5 milijo-
na evrov in je za 30 odstotkov manjši kot v is-
tem obdobju lani. Vzrok za manjši dobiček gre 
pripisati predvsem povečanim cenam vhodnih 
surovin ter dodatnim stroškom, ki so nastali za-
radi zagona in testiranj novih polnilnih linij. 
Povečali so izvoz, ki je v osmih mesecih leto-
šnjega leta znašal preko 20 odstotkov. Najpo-

membnejši trgi so Hrvaška, Nemčija in ZDA. 
Narašča tudi količinska prodaja v litrih in je v 
prvih osmih mesecih znašala 30 milijonov li-
trov, kar je 12 odstotkov več kot v istem obdo-
bju leta 2006. Največjo rast prodaje so dosegli z 
naravno mineralno vodo Dana in vodo s so-
kom Dana.

Zastavljeni cilji, ki so si jih zadali v podjetju 
Dana za širitev in posodobitev podjetja zahte-
vajo tudi stabilno in uravnoteženo kadrovsko 
politiko. V delniški družbi Dana je bilo konec 
leta 2006 zaposlenih 122 ljudi. V celem letu 
2007 bodo, po nekaj letih stalnega zmanjševa-
nja števila zaposlenih, na novo zaposlili šest so-
delavcev, kar bo konec leta 2007 predstavljalo 
povečanje zaposlenosti v primerjavi z letom 
2006 za pet odstotkov.

Nataša Mejaš

Lončarska delavnica za odrasle se bo začela 
v petek, 9. novembra 2007, 

ob 17. uri na gradu Mala Loka, pod mentorstvom 
Vesne Majes iz Dolenjskih Toplic. 

*************************
Lončarska delavnica za otroke se bo začela

17. novembra 2007, ob 14. uri v prostorih Centra za 
izobraževanje in kulturo Trebnje pod mentorstvom 

Vesne Majes. 

UTŽO pričenja 3. šolsko leto
Kdaj? 16. oktobra v predavalnici na Centru za izobraževanje in kulturo ob 
devetih zjutraj. Letošnja vpisnina znaša 20 evrov. 
Tudi letos se bomo srečevali ob torkih in šestnajstega oktobra bo slavno-
stni začetek. Pripravljena bo razstava o delih in početju v preteklem letu, 
za kulturni del začetka pa bojo poskrbeli učenci Glasbene šole Trebnje. 
Delo lanskega leta je bilo dobro ocenjeno in mnogo Univerz za tretje ži-
vljenjsko obdobje si jemlje za zgled univerzo iz Trebnjega. In kaj bomo 
letos počeli? Marsikaj in tudi veliko novega bomo izvedeli. Dobili smo 
urnik za prva dva meseca:
• 16. 10. Začetek.
• 23. 10. Gremo na bučariado v Šentjanž, ki bo v okviru Turističnega 

društva. Cena izleta je 6 evrov, prijave sprejemajo na CIK-u do 
zapolnitve avtobusa. V ceno je vštet prevoz in kosilo. 

• 30. 10. Franc Božjek; predavanje o polarnosti zdravja
• 6. 11. Ogled Plečnikovih Žal. Cena je 6 evrov. V ceno je vštet prevoz in 

vodič.
• 13. 11. Ekologija
• 20. 11. Nordijska hoja
• 27. 11. Obisk doma starejših občanov in ogled doma. Sledilo bo 

predavanje o demenci, kako trenirati možgane in o pomoči bolnim na 
domu. 

Razpored naslednjih delavnic bomo dobili konec novembra. Predsednica 
UTŽO-ja, ga. Cvetka Bunc, nas je na začetnem posvetu seznanila, da je 
vedno težje dobiti predavatelje, tudi zato, ker so honorarji včasih previso-
ki. Poudarila je prednost naše univerze s sodelovanjem CIK-a, kjer ima-
mo predavanja, tudi drugače UTŽO in CIK zelo dobro sodelujeta.
Tudi letos bodo krožki, ki so že nekako utečeni, ob zanimanju za nove 
dejavnosti pa se bodo krožki ob zadostnem vpisu interesentov tudi orga-
nizirali. 
Krožki so sledeči:
• Likovno-ustvarjalni
• Zdravilna zelišča (Šentlovrenc, Mirna, Mokronog, enkrat mesečno po  
   dogovoru)

• Računalniški tečaj (začetni in nadaljevalni)
• Angleščina (začetni in nadaljevalni)
• Nemščina (začetni in nadaljevalni)
• Zgodovina (gradovi na Dolenjskem – Mirna)
• Umetnostna zgodovina (Sestavljanje mozaika)
• Literarni (govorništvo, branje, pripovedovanje)

Teme bodo zanimive, res pa je, da je vsaka dejavnost povezana z določe-
nimi stroški. Predsednica Bunčeva nas je še obvestila, da se bo udeležila 
festivala v Cankarjevem domu na temo »Za odlično družbo in soglasje 
vseh generacij«. Festival bi lahko obiskali tudi drugi starejši, ker bodo tam 
oba dneva potekale tudi različne delavnice. 
Tako za začetek kar nekaj zanimivih tem. Če jih želite spoznati in sodelo-
vati, pridite in se vpišite. Nabirajmo znanje, lepe trenutke druženja; če ži-
vljenje že ni lahko, naj bo vsaj lepše.
Nasvidenje 16. oktobra

Iz prve klopi za CIK in UTŽO
Pavlina Hrovat 
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V petek, 28.9. je OZRK pod vodstvom predsednice ga. Mojce Mihevc in 
sekretarke Majde Miklič popeljala na strokovno ekskurzijo svoje dolgole-
tne prostovoljce KORK iz celotne občine.
Na pot smo se  podali v zgodnjih jutranjih urah. Naš prvi postanek je bil 
na zavodu Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (ZTM) v Lju-
bljani, ki v okviru javne zdravstvene službe zagotavlja preskrbo s krvjo in 
krvnimi pripravki, diagnostične in terapevtske storitve, vodenje registra 
darovalcev kostnega mozga, preskrbo z zdravili iz krvi ter izdelavo dia-
gnostičnih reagentov. Zavod oblikuje doktrino, spremlja njeno izvajanje 
in strokovno povezuje oddelke za transfuzijo krvi pri bolnišnicah v naci-
onalno transfuzijsko mrežo.
Zelo natančna razlaga dr. med. Melanije Vuksan, katera je dolga leta vodi-
la tudi krvodajalske akcije na našem območju, je marsikomu razblinila 
mnoge pomisleke. Ogledali smo si celoten postopek oddajanja krvi;od 
samega vstopa v institucijo, meritve krvnega tlaka, orientacijske določitve 
krvne skupine, količino hemoglobina, izpolnitve vprašalnika do samega 
odvzema krvi. Omogočili so nam tudi ogled prostorov, v katere imajo 
dovoljen vstop le zaposleni, saj tam preko računalniško vodenih progra-
mov ločujejo prav vse sestavine krvi; od plazme, eritocitov, trombocitov. 
Nadvse zanimivo je bilo videti kje in kako kri hranijo. »S to življenjsko 
tekočino delamo zelo premišljeno in racionalno, saj je potreba po njej kar 
velika,« so nam večkrat poudarili, na koncu pa so nas še prijazno pogosti-
li s pecivo in toplimi napitki.
Naslednja postojanka je bil Kamnik, tamkajšnja Frančiškanska cerkev Sv. 
Jakoba in samostanska knjižnica, ki nam ju je prijazno razkazal pater Er-
nest Žižmund.
Od leta 1695 do 1703 je bila cerkev baročno prezidana, prenovitve pa so 
sledile v 19. stoletju.  Notranjost je poslikal Stane Cunderman, kapelo 
Božjega groba pa je uredil velikan slovenske arhitekture, Jože Plečnik. 
Knjižnica je ena najstarejših ohranjenih v Sloveniji. Obsega približno 

10.000 zvezkov, med katerimi je vsaj 25 prvotiskov - inkunabul (obdobje 
od 1450 - 1500). Hrani tudi približno tri tisoč knjig iz 17. in 18. stoletja. 
Med prvotiski je tudi popolna Biblija Jurija Dalmatina (1584), Pentatevh 
(prvi del biblije, ki obsega pet Mojzesovih knjig, 1578) in prvo izdajo Slave 
vojvodine Kranjske J.W. Valvasorja.Nepridipravi so si na žalost izposodili 
kar nekaj teh knjig, tako da sedaj obiskovalci zaradi varnosti vidijo le del 
zgodovinskega arhiva.
 Sledila je malica, nato pa smo se kljub slabemu vremenu podali v Narav-
no-zdravilni gaj Tunjice. Idilična vasica leži ob vznožju Kamniških Alp, 
kjer je moč čutiti prvinskost neokrnjene narave.
Kraj je znan tudi po fosilih, peščenih laporjih in apnenčastih peščenjakih 
iz obdobja miocena, nekaj milijonov let nazaj, ko je bil Kamniški kot ozek 
zaliv morja, ki se je zajedalo v Kamniške Alpe. To je moč opaziti  v Gaju, 
saj so tla večinoma mivkasta.
Na zemljišču, velikem približno 10.000 kvadratnih metrov, se v blagem 
naklonu zvrsti več energijskih vrelcev vse do vodnjaka z zdravilno vodo. 
Področja ugodnega delovanja vrelcev so označena z različno velikimi 
krogi in ideogrami. Energije zdravilnega gaja naj bi ugodno vplivale na 
različna bolečinska stanja kot so glavobol, bolečine v križu, revmatične 
težave in obolenja živcev, pomagale naj bi pri težavah z očmi in šumenju 
v ušesih, hitrejšem celjenju ran po poškodbah in operacijah ter pri kronič-
nih težavah dihal, prebavil in rodil. 
Preizkusili smo vsa področja, odzivi pa so bili različni. No, upali smo le, da 
nam bo toliko pomagalo, da se nas ne loti prehlad, saj nas je dež vseskozi 
močil.
Po vseh »tretmajih« smo se vsi že kar malo premraženi podali na avtobus 
in se odpeljali nazaj proti Dolenjski. Dan smo zaključili s prijetnim klepe-
tom in okusno večerjo v gostišču »Pri Japu,« kjer so poskrbeli, da smo se 
dodobra ogreli in okrepčali. 
Kljub slabemu vremenu smo se imeli lepo, stkali pa smo tudi nove vezi, za 
katere smo si obljubili, da jih na Martinovo poglobimo. Če bo ta obljuba 
držala, vam sporočim v naslednji številki.

Mojca Smolič

Strokovna ekskurzija prostovoljcev OZRK  Trebnje
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Mesec varčevanja v NLB in NLB Toli igrica
V mesecu oktobru, mesecu varčevanja, 
v NLB vedno pripravimo kaj posebnega 
za naše varčevalce in tudi za druge naše 
stranke. Letos smo zvišali obrestne 
mere za vse oblike NLB Postopnih var-
čevanj in za NLB Depozite. Za NLB Po-
stopno varčevanje so obrestne mere fi-
ksne ali spremenljive, za NLB Depozite 
pa so nespremenljive in odvisne od  vi-
šine depozita, časa vezave in poslovnega sodelovanja z banko.
V prvem tednu v oktobru, tednu otroka, smo pripravili posebno presene-
čenje za  najmlajše osnovnošolce. V sredo, 3.oktobra, smo za učence pr-
vih in drugih razredov osnovnih šol izvedli NLB Toli igrico o varčevanju. 
Deklica Aida in NLB Toli sta otrokom na igriv in zabaven način pomaga-
la razumeti, da se varčuje v banki in ne v nogavici ter da se z varčevanjem 
lahko uresničijo naše največje in najbolj skrite želje. Skozi igro in pesem 
sta jih učila ravnanja z gotovino in prvih stikov z banko in bančnimi avto-
mati. V predstavah v Kulturnem domu Trebnje in Domu Partizan na 
Mirni si je NLB Toli igrico ogledalo 400 otrok iz vseh osnovnih šol občin 
Trebnje, Šentrupert in Mokronog-Trebelno.

Mirjam Jevšek
NLB Poslovalnica Trebnje

Razhodnja 2007
Na Martinovo soboto leta 1857 naj bi po poti iz Litije do Čateža hodil 
Fran Levstik in iz njegovih popotnih premišljevanj in vtisov je nastal zna-
meniti rokopis Popotovanje iz Litije do Čateža. Sto petdeset let pozneje 
lahko to pot prvič ali pa ponovno prehodite tudi vi in jo zaključite na 
Čatežu, na prireditvi  

RAZHODNJA 2007

po 21. popotovanju od Litije do Čateža, 

ki bo letos na Martinovo soboto, dne 10.11.2007.

Veselo, zabavno in zanimivo dogajanje se bo začelo že v petek zvečer v 
Kulturnem domu na Čatežu in se nadaljevalo na Martinovo soboto od 
10.ure dalje na osrednjem vaškem trgu. Dogajanje bo kot vedno doseglo 
vrelišče ob 13.00 uri in se z veliko pozitivne energije nadaljevalo v pozno 
popoldne in večer.  Ne pozabite na to naše prijazno vabilo in v tednu pred 
tem dogodkom spremljajte obvestila, ko vam bomo podali vse podrob-
nejše informacije o dogajanjih povezanih z  Razhodnjo 2007 na Čatežu. 
Prijazno vabljeni na Čatež, med prijatelje. Prepustite se v jesenske barve 
odeti naravi, dobri družbi, bogatem kulturno zabavnem programu, leto-
šnjem cvičku in  dobrotah prizadevnih gostiteljev. 

TD in ostali organizatorji 

MOJA SRÈNA ZGODBA
Udeležite se navdihujoèega brezplaènega predavanja in

predstavitve nove knjige Roya Goreye SRÈNE ZGODBE!

Kdaj? ÈETRTEK, 25. 10. 2007, 
od 18.00 do 19.00 ure

Kje? CIK Trebnje, Kidrièeva ulica 2, 
Trebnje, velika predavalnica

V novi knjigi SRÈNE ZGODBE, ki je že èetrta 
knjiga slovenskega motivacijskega trenerja, 
predavatelja in pisatelja Roya Goreye, so 
zbrane resniène zgodbe iz Slovenije o volji, 
pogumu in vztrajnosti, ki vas bodo navdihnile. 
Kako so ljudje okrevali po težki bolezni (rak)?
Kako so našli zaposlitev, ki so jo želeli?
Kako so odkrili svoj smisel življenja?

 Sporoèilo, ki vam bo predano na predavanju, si boste zapomnili za vse življenje.

 Na predavanje se lahko  preko telefona  

ali preko naše spletne strani .

Za  SRÈNE ZGODBE nas poklièite na . 

prijavite O51-605-717

WWW.OSEBNA-RAST.COM

naroèilo knjige 051-605-717

Novi zakon 
Zelo lepo, da imamo tudi v naši državi možnost odpadke reciklirati.To je idealno za 
naše onesnaženo okolje.  Vendar stvar deluje samo do te stopnje, kolikor je pač osve-
ščenih ljudi. Tukaj nam manjka zakon! Zakon za tiste, ki s svojo javno dejavnostjo 
ustvarijo zelo velike količine odpadkov, ki bi lahko pristali v zabojih za sortiranje 
smeti, pa pač zaradi pozabe na naravo, tega ne storijo! Velike količine plastike, papir-
ja, stekla … še vedno pristane v zemlji.  Oprostite, ali ni  stanje našega planeta precej 
kritično? Ali ni tako kritično, da bi se z možnostjo recikliranja odpadkov lahko vsi 
malce bolj potrudili? Parlament, vlada, ministri in poslanci, vi ste del tega načrta! 
Tako je stvar v vaših rokah!
Kajti do sedaj je sortiranje odpadkov namenjeno samo lastni presoji. Lahko si del ti-
stih, ki odpadke vržejo v koš za recikliranje smeti, lahko pa si del tistih, ki mečejo 
smeti v zemljo, čeprav nam tega ne bi bilo treba! 
Predlagam novi zakon, ki bi temeljil na tem, da se čim večjo količino odpadkov reci-
klira! Za dobro našemu čistemu okolju.
In še ideja za vsa gospodinjstva:  V kuhinji, kjer imamo ponavadi koš za smeti, naj se 
mu pridružita še koš za papir ter koš za plastiko in pločevino. V moji vasi je plastika 
in pločevina skupaj, odpadkov stekla pa nimam veliko, tako da ne rabim koša za ste-
klo. Boste videli, navadnih smeti skoraj ne bo nič! Sama plačujem odvoz smeti samo 
enkrat na 3 mesece, ker jih odnašam v koše za recikliranje.
Ljudje smo čuvarji Zemlje!  NO, naj bi bili!!!

Jasna U.
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NAPOVEDNIK PRIREDITEV

Datum Prireditev Lokacija
do 28. 10. 
odprto po 
dogovoru

Razstava »Ko/kako predmeti govorijo« na Jurjevi 
domačiji 
To je prva razstava v sklopu tematskih razstav na 
Jurjevi domačiji. Na ogled je razstava zanimivih 
predmetov in fotografij. Za ogled je potrebna 
predhodna najava pri upravljavki Alenki 
Lamovšek (041 890 909).

Jurjeva 
domačija, 
Občine 11

14. 10. Škofijsko romanje na Brezje ob 100. obletnici 
kronanja brezjanske Marije

Brezje

14. 10., 8:00 5. pohod po poti Mare Rupene, kraku Evropske 
pešpoti E7. Na pohod se pohodniki odpravijo iz 
dveh vstopnih točk (Žužemberk in Dol. Toplice), 
poti pa se združita v Dobrniču. Pot je markirana, 
zagotovljen pa bo tudi vodič. Zaradi organizacije 
prevozov so zaželene prijave (031/362 191 do 
17h, 041/923 790 po 17h).

Zbirni mesti: 
Dol. Toplice, 
Žužemberk

14. 10., 12:00 Tradicionalna proslava v počastitev obletnice 1. 
kongresa Slovenske protifašistične ženske zveze v 
Dobrniču
Kulturni program z nastopom pevskega zbora 
Zimzelen, MoPZ Emil Adamič Mokronog, 
učencev OŠ Dobrnič in OPZ Trebnje.

Dobrnič

14. 10. Pleše se tudi v Trebnjem – plesni tečaji 
nadaljevalni tečaj I 15:30, nadaljevalni tečaj II 
17:00, začetni tečaj 18:30, klubska stopnja 20:00

Baragova 
galerija

15. 10. 
7:00 – 14:00

Krvodajalska akcija
Vljudno vabljeni redni krvodajalci in vsi, ki želite 
stopiti mednje. Danes kri darujete vi, jutri jo bo 
daroval nekdo za vas.

Trebnje, 
gasilski dom

15. 10., 17:00 Ura pravljic Knj. Trebnje

15. 10., 19:00 Predavanje o nordijski hoji Knj. Trebnje

16. 10. 
7:00 – 13:00

Krvodajalska akcija OŠ Mirna

16. 10., 9:00 Slavnostni začetek Univerze za lll. življenjsko 
obdobje

CIK Trebnje

16. 10., 16:00 Tečaj kaligrafije CIK Trebnje

17. 10., 16:00 Začetek tečaja španščine l. stopnje CIK Trebnje

19. – 21. 10. Župnijsko romanje v Međugorje
Ob prijavi se plača prevoz (28 €). Stroški 
nastanitve (32 €) pa ob prihodu tja. 

Međugorje

19. 10. Srečanje krvodajalcev Gostilna 
Ravnikar

19. 10., 18:00 Zabava in ples z breakdance in hip-hop plesalci iz 
Plesnega kluba Pan

Mercator 
Trebnje

19. 10., 19:30 Gledališka predstava Stevardesa KD Trebnje

20. 10., 8:00 Eko tržnica Mercator Tr.

20. 10. Prvenstvena kegljaška tekma, 1. B liga, ženske, 5. 
krog Trebnje I : Slovenj Gradec

Kegljišče 
Vodnjak, NM

20. 10., 17:10 Desetletnica -10. rojstni dan zapisan v zlato 
knjigo 
Svečana kulturna prireditev ob desetem rojstnem 
dnevu. Na praznovanje z otvoritvijo kulturnega 
doma in drugega lista zlate knjige donatorjev lepo 
povabljeni. Desetletnice bodo družno oblikovali 
domači ustvarjalci in gostje. 

KD Čatež

20. 10., 18:00 Prvenstvena odbojkarska tekma, 3. DOL zahod 
– moški, 1. krog, TOM Mokronog : Prigo 
Brezovica

ŠD OŠ Mirna

21. 10. Planinski izlet Dolga njiva – Tolsta košuta (2057 
m ) – Dolga njiva. Pot je lahka in traja 7 ur.  
Org.  PD Trebnje.

21. 10. Prvenstvena kegljaška tekma, 2. liga zahod, ženske, 
3. krog Trebnje II : Bela krajina Črnomelj II

Kegljišče 
Vodnjak, NM

21. 10., 15:00 Mirna poje OŠ Mirna

22. 10., 17:00 Ura pravljic Knj. Trebnje

23. 10., 9:00 Strokovni seminar Davčno optimiranje
(Romana Kruhar Puc)

CIK Trebnje

23. 10., 17:00 Ura pravljic Knj. Mirna

23. 10., 18:00 Predstavitev kmečkih opravil: Selo pri Mirni Knj. Mirna

25. 10.,
18:00 - 19:00

Brezplačno predavanje Moja srčna zgodba in 
predstavitev knjige Srčne zgodbe
Kako so ljudje okrevali po težki bolezni (rak)?
Kako so našli zaposlitev, ki so jo želeli?
Kako so odkrili svoj smisel življenja?
Vse to boste izvedeli na predstavitvenem predavanju 
Moja srčna zgodba. Na brezplačno predavanje se lahko 
prijavite preko telefona 051-605-717 ali spletne strani 
www.osebna-rast.com. Vljudno vabljeni!

26. 10., 15:30 Tečaj klasične telesne masaže CIK Trebnje

26. 10., 19:00 Grajski večer: Z ljubeznijo na gradu – večer 
ljudskih pesmi

Grad Mala 
Loka

27. 10., 6:30 3. Cajtngov izlet »jesensko zlato Vipavske in 
Goriške« 
Cena izleta je 33 € na osebo. Org. TA Interflash.

Vipavska, 
Goriška

27. 10., 8:00 Eko tržnica Mercator Tr.

27. 10., 11:00 Lutkovna predstava Zgodba o izgubljenem zajčku Mercator Tr.

27. – 28. 10. Badmintonski turnir: A turnir - članski turnir 1. 
kategorije za jakostno lestvico Badmintonske 
zveze Slovenije

ŠD OŠ Mirna

27. 10., 9:00 Vinogradniški pohod po obronkih vinskih goric 
Čateža, s startom in zaključkom v Čatežu pod 
Zaplazom. Pot je dolga okoli 9 km. Startnina je 8 € 
in za člane VTD Čatež je 4 €.

Vaški trg na 
Čatežu

27. 10., 9:30 Filmska šola, predavanje Vzgajanje pogleda Knj. Trebnje

27. 10., 15:00 Srečanje starejših krajanov krajevne organizacije 
RK Mirna

Gostilna Pri 
Francki

27. 10., 21:00 DJT DJ Svizec halloween turbo show Diskoteka 
Africa

28. 10. Prvenstvena kegljaška tekma, 2. liga zahod, 
ženske, 4. krog Trebnje II : Pivka

Kegljišče 
Vodnjak, NM

28. 10., 17:00 
do 28. 11.

Razstava domače in umetnostne obrti na Jurjevi 
domačiji

Jurjeva 
domačija

29. 10.
15:00 – 17:00

Predstavitev portala CVŽU in e-gradiv o 
zaposlovanju, delavnica

Knj. Trebnje

29. 10., 17:00 Ura pravljic Knj. Trebnje

30. 10., 17:00 Otroška ustvarjalna delavnica Noč čarovnic Mercator Tr.

3. 11., 18:00 Prvenstvena odbojkarska tekma, 3. DOL zahod 
– moški, 3. krog, TOM Mokronog : LOK Črnuče

ŠD OŠ Mirna

10. 11.11:00 21. Razhodnja popotovanja od Litije do Čateža 
Ob zaključku tradicionalnega pohoda od Litije do 
Čateža je na Čatežu pod Zaplazom še kulturna 
prireditev.

Čatež pod 
Zaplazom

10. 11.
8:00 – 13:00

Sobotni sejem v Trebnjem Park v 
Trebnjem

10. 11., 19:00 Prvenstvena rokometna tekma, člani, MIK 1. liga, 
8. krogRK Trimo Trebnje : RK Rudar EVJ 
Trbovlje

ŠD OŠ Trebnje

Prireditelji si pridržujejo pravico do sprememb.
Info: TIC Trebnje, 07/30 44 717, tictrebnje@volja.net

MALI OGLASI

- REDNO ALI HONORARNO ZAPOSLIMO več ključavničarjev - 
montažerjev, kateri obvladajo varjenje z CO2. Lahko izučeni ali pri-
čuneni.Delovno mesto je v Novem mestu.

   Informacije na 031/327 440

- ZAPOSLIMO več delavcev (moških) za delo v perspektivnem pod-
jetju. Informacije na 041/630 454

- AC Vovk iz Trebnjega v prijetnem mladem kolektivu redno zaposli 
kvalficiranega avto-kleparja z 3-letno prakso.  Redno zaposlitev pa 
nudijo tudi pridnemu lahko tudi NK delavcu v avtopralnici.

  Prijave sprejemajo do .3010.2007 na naslov:
  AC VOVK d.o.o. PODJETNIŠKA ULICA 7, 8210 TREBNJE, ali na 

telefon: 07/34 81 720 ali 34 81 722 
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ŠPORT IN REKREACIJA

Sebastjan Skube – Seba že četrto leto trenira v 
članski postavi Rokometnega kluba Trimo Treb-
nje na poziciji srednjega zunanjega igralca in je 
pogosto za nasprotnika trd oreh, saj je odličen 
strelec. Kljub izrednim uspehom v športu in v 
študiju ostaja preprost in prijazen fant, prijeten 
sogovornik, dosleden do sebe, priljubljen med 
mladimi, hkrati pa igralec, ki ga želijo pridobiti 
nekateri najboljši rokometni klubi v državi.

Že zgodaj si med svoje osnovnošolske obve-
znosti umestil tudi rokomet. Od kdaj treniraš 
rokomet in katere pomembne zmage so ti osta-
le v spominu?
Treniram ga že od 2. razreda osnovne šole. 
Med dosežki bom izpostavil nekatere: 3. me-
sto v šolskem tekmovanju 2001, 3. mesto s ka-
deti 2002, 3. mesto z mladinci 2002, 4. mesto 
na kadetskem evropskem prvenstvu 2004, 8. 
mesto na mladinskem evropskem prvenstvu 
2006; s člansko ekipo pa 4. mesto v pokalu 
2004, 3. mesto v pokalu 2007 in 8. mesto na 
svetovnem prvenstvu 2007.

Igraš še v slovenski mladinski reprezentanci, raz-
mišljaš o možnosti nastopanja tudi v članski?
Letos je bilo zadnje leto v mladinski reprezen-
tanci. Zdi se mi, da bi naša generacija lahko 
dosegla tudi več, kot smo. Zmeraj je zmanjka-
lo nekaj športne sreče. Na takšnih tekmova-
njih odločajo malenkosti. Seveda imam željo 
zaigrati v članski reprezentanci in  zastopati 
barve Slovenije v kar se da dobri luči.

Ali je s kakšne od omenjenih tekmovanj, tekme, 
priprav  ostala v spominu kakšna zanimiva prigo-
da?
Ob vsaki tekmi, ki je prinesla zmago, še zlasti, 
ko sem sam dobro igral in pripomogel k zma-
gi, so mi ostale v spominu predvsem čestitke 
navijačev in ostalih ljubiteljev rokometa. 

Trebanjski rokometni klub je že od svojih za-
četkov pred dvema desetletjema načrtno gradil 
na vzgoji domačih igralcev. Tako so se poleg 
tebe kalili med dečki, kadeti, mladinci tudi Jure 
Sušin, Anže Korelec, Blaž in Marko Radelj in vi 
ste danes pomemben del članske ekipe. Se je 
obrestovala takšna politika kluba?
Večini je všeč politika vodstva kluba, ki vse več 
priložnosti namenja igralcem domače roko-
metne šole. Tudi mlajše selekcije že nekaj let 
žanjejo uspehe na tekmovanjih. Vsekakor pa 
smo trebanjski igralci sposobni in borbeni, 
zato lahko dosegamo dobre rezultate, teh pa se 
vesele in jih spodbujajo tudi polne tribune lju-
biteljev rokometa. In tako so tudi navijači za-
služni za naše uspehe.

Odličen v srednji šoli, sedaj uspešen študent 2. 
letnika biokemije na Fakulteti za kemijo in ke-
mijsko tehnologijo – se da šport in študij uspe-
šno povezovati in kakšni so tvoji načrti za na-
prej glede na to, da prihajajo ponudbe tudi od 
zunaj?
Ob dobri organizaciji se da. Res je, ponudbe 
sem dobil iz drugih klubov v Sloveniji in iz 
nemške Bundes lige, a sem se zaenkrat odločil, 
da naslednja tri leta ostajam v trebanjskem 
klubu, ker sem si zadal nalogo, da najprej za-
ključim študij, predno postavim rokomet čisto 
na 1. mesto. In naprej? Ob dobrih igrah bom 
verjetno še vedno zanimiv za druge klube v 
kakšni izmed močnejših lig. Dolgoročno pa 
mi je cilj združiti študij v kakršnikoli povezavi 
s športom.

I. V

Sebastjan Skube

VABILO!
OZRK Trebnje obvešča in vljudno vabi vse občane in občanke na 

KRVODAJLSKO AKCIJO, ki bo potekala:

15.10. od  7. do 14. ure v GD TREBNJE
16.10. od  7. do 13. ure v  OŠ MIRNA 

Kri lahko daruje vsak, ki:
• je dobrega zdravja 

• med 18 in 65 let starosti 
• tehta vsaj 50 kg

• zadnje mesece ni imel večje operacije 
• v zadnjem letu ni prejel transfuzije 

• moški, ki vsaj tri mesece ni daroval krvi 
• ženska, ki vsaj štiri mesece ni darovala krvi in v zadnjem letu  

ni bila noseča.
 

Počutiti se morate zdravi!
Pred obrokom lahko pojeste lahek nemasten obrok,  

npr. kruh z marmelado, čaj, sok ali kavo. 
Na krvodajalsko akcijo NE PRIHAJAJTE TEŠČI!

Novost! S seboj prinesite osebni dokument!
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ZADNJA STRAN

Velikost Dimenzije Cena v € CENA Z DDV
Logotip 60 x 23 mm 15 € 18 €
1/20 44 x 50 mm 18 € 21,60 €
1/ 20 93 x 25 mm 18 € 21,60 €
1/ 16 44 x 64 mm 20 € 24 €
1/ 12 93 x 42 mm 25 € 30 €
1/8 93 x 65 mm 30 € 36 €
1/ 6 93 x 87 mm 50 € 60 €
1/ 4 44 x 303 mm 65 € 78 €
1/ 4 190 x 65 mm 65 € 78 €
1/ 4 93 x 131 mm 65 € 78 €
1/ 3 60 x 303 mm 100 € 120 €
1/3 190 x 87 mm 100 € 120 €
1/ 2 93 x 303 mm 150 € 180 €
1/ 2 190 x 131 mm 150 € 180 €
2 / 3 190 x 196 mm 200 € 240 €
2/ 3 125 x 303 mm 200 € 240 €
1/ 1 216 x 303 mm 400 € 480 €

Cene veljajo za reklamne oglase, predstavi-
tvene PR (piar) članke, zahvale in osmrtnice 
ter vključujejo tudi oblikovanje le teh. 
Oglas, katerega posredujete sami, naj bo 
zapisan v JPG, TIF, PDF zapisu (300 dpi) 
za barvne oglase pa v CMYK  barvnem 
prostoru.
Gradivo za oglas lahko posredujete v pisni 
obliki na naslov: 
GLASILO OBČANOV, GOLIEV TRG 5,
8210 TREBNJE, ali po 
e-pošti: glasilo@vizualis.si  

Na voljo pa smo vam tudi vsak delovni dan 
na telefonski številki : 040/ 667 836

Cenik oglasnega prostora 
v glasilu občanov Koncert za Nejca

Sobota,
24. november 2007,
ob 20. uri, športna 
dvorana OŠ Mirna

Nastopajo:
Dan D

D'NeeB
Classmates

Godba Trebnje
in drugi


